
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla 6 budynków szkół
położonych na terenie Gminy Hrubieszów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Hrubieszów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368782

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: B. Prusa 8

1.5.2.) Miejscowość: Hrubieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ughrubieszow.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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 wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla 6 budynków szkół
położonych na terenie Gminy Hrubieszów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-839d4052-a1b7-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00037623/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-21 14:16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003841/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla 6 budynków
szkół położonych na terenie Gminy Hrubieszów

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://miniportal.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: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

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

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

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

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja zawarta jest w punkcie 30 specyfikacji warunków
zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja zawarta jest w punkcie 30 specyfikacji
warunków zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIPG.271.8.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

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 wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i
kosztorysowej dla 6 budynków szkół położonych na terenie Gminy Hrubieszów, umożliwiającej
uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót termomodernizacyjnych z zastosowaniem OZE lub
skutecznego zgłoszenia robót.:Część nr 1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Czerniczynie. Wykonawca zobowiązany jest dla każdego obiektu przygotować Dokumentację
projektową obejmującą projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów. Wykonawca
obowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego dla każdego obiektu. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera - zał. nr 4 swz obejmujący audyty energetyczne.Osoby
sporządzające dokumentację muszą posiadać uprawnienia budowlane:- do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej;- w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, który
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jest zobowiązany wskazać
w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać
nazwy ewentualnych podwykonawców jeżeli będą już znani.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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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 ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie
postępować zgodnie z wymaganiami ustawy. Kryteriami oceny ofert jest cena (60 punktów) i termin
wykonania (40 punktów).Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która otrzyma
największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów obu kryterium

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

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie postępować zgodnie z
wymaganiami ustawy. Kryteriami oceny ofert jest cena (60 punktów) i termin wykonania (40
punktów).Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę
punktów, stanowiącą sumę punktów obu kryterium

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 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i
kosztorysowej dla 6 budynków szkół położonych na terenie Gminy Hrubieszów, umożliwiającej
uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót termomodernizacyjnych z zastosowaniem OZE lub
skutecznego zgłoszenia robót.:Część nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Husynnem. Wykonawca zobowiązany jest dla każdego obiektu przygotować Dokumentację
projektową obejmującą projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów. Wykonawca
obowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego dla każdego obiektu. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera - zał. nr 4 swz obejmujący audyty energetyczne.Osoby
sporządzające dokumentację muszą posiadać uprawnienia budowlane:- do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej;- w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, który
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jest zobowiązany wskazać
w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać
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nazwy ewentualnych podwykonawców jeżeli będą już znani.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 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 ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie
postępować zgodnie z wymaganiami ustawy. Kryteriami oceny ofert jest cena (60 punktów) i termin
wykonania (40 punktów).Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która otrzyma
największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów obu kryterium

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

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie postępować zgodnie z
wymaganiami ustawy. Kryteriami oceny ofert jest cena (60 punktów) i termin wykonania (40
punktów).Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę
punktów, stanowiącą sumę punktów obu kryterium

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 wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i
kosztorysowej dla 6 budynków szkół położonych na terenie Gminy Hrubieszów, umożliwiającej
uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót termomodernizacyjnych z zastosowaniem OZE lub
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skutecznego zgłoszenia robót.:Część nr 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Ślipczu z siedzibą w Kozodawach.Wykonawca zobowiązany jest dla każdego obiektu
przygotować Dokumentację projektową obejmującą projekt budowlany, projekty wykonawcze,
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, informację
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie
kosztów. Wykonawca obowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego dla każdego obiektu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - zał. nr 4 swz obejmujący audyty
energetyczne.Osoby sporządzające dokumentację muszą posiadać uprawnienia budowlane:- do
projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej;- w specjalności instalacyjnej w
zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy ewentualnych podwykonawców jeżeli będą
już znani.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 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 ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie
postępować zgodnie z wymaganiami ustawy. Kryteriami oceny ofert jest cena (60 punktów) i termin
wykonania (40 punktów).Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która otrzyma
największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów obu kryterium

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

4.3.6.) Waga: 40,00
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4.3.8.) Sposób oceny ofert:
.Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie postępować zgodnie z
wymaganiami ustawy. Kryteriami oceny ofert jest cena (60 punktów) i termin wykonania (40
punktów).Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę
punktów, stanowiącą sumę punktów obu kryterium

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 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i
kosztorysowej dla 6 budynków szkół położonych na terenie Gminy Hrubieszów, umożliwiającej
uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót termomodernizacyjnych z zastosowaniem OZE lub
skutecznego zgłoszenia robót.:Część nr 4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Mienianach .Wykonawca zobowiązany jest dla każdego obiektu przygotować Dokumentację
projektową obejmującą projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów. Wykonawca
obowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego dla każdego obiektu. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera - zał. nr 4 swz obejmujący audyty energetyczne.Osoby
sporządzające dokumentację muszą posiadać uprawnienia budowlane:- do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej;- w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, który
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jest zobowiązany wskazać
w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać
nazwy ewentualnych podwykonawców jeżeli będą już znani.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 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 ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie
postępować zgodnie z wymaganiami ustawy. Kryteriami oceny ofert jest cena (60 punktów) i termin
wykonania (40 punktów).Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która otrzyma
największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów obu kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00037623/01 z dnia 2021-04-21

2021-04-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



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

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie postępować zgodnie z
wymaganiami ustawy. Kryteriami oceny ofert jest cena (60 punktów) i termin wykonania (40
punktów).Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę
punktów, stanowiącą sumę punktów obu kryterium

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 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i
kosztorysowej dla 6 budynków szkół położonych na terenie Gminy Hrubieszów, umożliwiającej
uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót termomodernizacyjnych z zastosowaniem OZE lub
skutecznego zgłoszenia robót.:Część nr 5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Moniatyczach Wykonawca zobowiązany jest dla każdego obiektu przygotować Dokumentację
projektową obejmującą projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów. Wykonawca
obowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego dla każdego obiektu. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera - zał. nr 4 swz obejmujący audyty energetyczne.Osoby
sporządzające dokumentację muszą posiadać uprawnienia budowlane:- do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej;- w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, który
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jest zobowiązany wskazać
w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać
nazwy ewentualnych podwykonawców jeżeli będą już znani.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00037623/01 z dnia 2021-04-21

2021-04-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 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 ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie
postępować zgodnie z wymaganiami ustawy. Kryteriami oceny ofert jest cena (60 punktów) i termin
wykonania (40 punktów). Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która otrzyma
największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów obu kryterium

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

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie postępować zgodnie z
wymaganiami ustawy. Kryteriami oceny ofert jest cena (60 punktów) i termin wykonania (40
punktów). Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę
punktów, stanowiącą sumę punktów obu kryterium

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 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i
kosztorysowej dla 6 budynków szkół położonych na terenie Gminy Hrubieszów, umożliwiającej
uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót termomodernizacyjnych z zastosowaniem OZE lub
skutecznego zgłoszenia robót.:Część nr 6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
StefankowicachWykonawca zobowiązany jest dla każdego obiektu przygotować Dokumentację
projektową obejmującą projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów. Wykonawca
obowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego dla każdego obiektu. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera - zał. nr 4 swz obejmujący audyty energetyczne.Osoby
sporządzające dokumentację muszą posiadać uprawnienia budowlane:- do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej;- w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - w specjalności
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, który
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jest zobowiązany wskazać
w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać
nazwy ewentualnych podwykonawców jeżeli będą już znani.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 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 ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie
postępować zgodnie z wymaganiami ustawy. Kryteriami oceny ofert jest cena (60 punktów) i termin
wykonania (40 punktów).Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która otrzyma
największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów obu kryterium

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

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie postępować zgodnie z
wymaganiami ustawy. Kryteriami oceny ofert jest cena (60 punktów) i termin wykonania (40
punktów).Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę
punktów, stanowiącą sumę punktów obu kryterium

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
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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

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 mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa każdy z 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:
Informacje zawarte są w załączniku nr 3 swz Wzorze umowy

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania ofert lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-29 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-28
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	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 6
	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
	4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 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 ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie postępować zgodnie z wymaganiami ustawy. Kryteriami oceny ofert jest cena (60 punktów) i termin wykonania (40 punktów).Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów obu kryterium
	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
	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 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 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 ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie postępować zgodnie z wymaganiami ustawy. Kryteriami oceny ofert jest cena (60 punktów) i termin wykonania (40 punktów).Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów obu kryterium
	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
	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: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 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 ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie postępować zgodnie z wymaganiami ustawy. Kryteriami oceny ofert jest cena (60 punktów) i termin wykonania (40 punktów).Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów obu kryterium
	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
	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 4
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 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 ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie postępować zgodnie z wymaganiami ustawy. Kryteriami oceny ofert jest cena (60 punktów) i termin wykonania (40 punktów).Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów obu kryterium
	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
	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 5
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 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 ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie postępować zgodnie z wymaganiami ustawy. Kryteriami oceny ofert jest cena (60 punktów) i termin wykonania (40 punktów). Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów obu kryterium
	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
	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 6
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 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 ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie postępować zgodnie z wymaganiami ustawy. Kryteriami oceny ofert jest cena (60 punktów) i termin wykonania (40 punktów).Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów obu kryterium
	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
	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

	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: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-29 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania ofert lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-29 10:20
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-28



