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Część I Postanowienia ogólne
1. Podstawa prawna

	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Ilekroć w niniejszej specyfikacji znajduje się odwołanie do ustawy bez podania jej nazwy należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwane dalej: „Rozporządzeniem Ministra Rozwoju”. 
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

2. Informacje o Zamawiającym

Gmina Miasto Chełmża
tel.: +48 (56) 675 22 91 
faks: +48 (56) 675 21 22
http://bip.chelmza.pl
e-mail: przetargi@um.chelmza.pl
NIP 879 258 24 81
Adres korespondencyjny: 
Urząd Miasta Chełmży 
ul. Gen. J. Hallera 2
87-140 Chełmża


3. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami

	W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem wymagań dotyczących form, określonych w dalszej części SIWZ. 
	W interesie Wykonawcy jest zapewnienie, aby jego urządzenia odbierające faksy oraz pocztę elektroniczną były sprawne. Domniemywa się, iż pismo/wiadomości wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę w ofercie zostało doręczone Wykonawcy w sposób umożliwiający się zapoznanie z treścią tego pisma/wiadomości. Potwierdzeniem tego faktu będzie pozytywny raport wysłania faksu lub poczty elektronicznej wygenerowany przez urządzenia Zamawiającego. Preferowanym przez Zamawiającego sposobem przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień (w tym o wyborze najkorzystniejszej oferty), wezwań oraz informacji, z zastrzeżeniem wymagań dotyczących form, określonych w dalszej części SIWZ, będzie poczta elektroniczna. 

adres e-mail: 
przetargi@um.chelmza.pl
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę (pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną) faktu otrzymania każdej informacji przekazanej przez Zamawiającego w formie innej niż pisemna. Zamawiający na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji przesłanej faksem lub pocztą elektroniczną.
	Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
a)
Zdzisław Stasik
tel. (56) 639 23 35
w sprawach związanych z procedurą przetargową i w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia
b)
Tomasz Szreiber
tel. (56) 639 23 47
w sprawach związanych z procedurą przetargową
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.chelmza.pl (zakładka „Przetargi”). SIWZ w wersji drukowanej nie będzie przekazywana Wykonawcom.
	Godziny pracy (urzędowania) Zamawiającego: 

7:00 – 15:00
poniedziałek, środa, czwartek, piątek
8:00 – 16:00
wtorek
4. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości mniejszej od progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. Ust. 8 Ustawy i aktów wykonawczych do ustawy oraz niniejszej SIWZ.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
a)
Biuletyn Zamówień Publicznych
b)
Strona internetowa Zamawiającego – Biuletyn Informacji Publicznej - www.bip.chelmza.pl
	W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień lub modyfikacji SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oceny ofert w pierwszej kolejności, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy (procedura odwrócona).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dialogu technicznego.
Informacja o dofinansowaniu – Zamówienie jest realizowane w ramach programu pochodzącego ze środków Unii Europejskiej:
Zadanie Nr 1 – oś priorytetowa 4: Region przyjazny środowisku – działanie 4.6: Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT – poddziałanie 4.6.2: Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT. 
Zadanie Nr 2 – oś priorytetowa 3: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie – działanie 3.5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT - poddziałanie 3.5.1: Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

Część II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji
1. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji 
Przedmiot zamówienia:

a) zadania Nr 1: „Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży” stanowi realizacja prac renowacyjnych i remontowych ścian zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana obróbki blacharskich oraz pokrycia papowego, przemurowanie korony kominów budynku Małego i Dużego Ratusza w Chełmży (ul. Gen. Józefa Hallera 2, dz. nr 77 obręb 04, 041501_1.0004), tj. realizacja remontu pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, remontu elewacji zewnętrznej, w tym renowacji murów (w zakresie uzupełnienia ubytków cegieł zaprawy w fugach, naprawy pęknięć i odspojeń).

Zakres prac winien uwzględniać w szczególności wykaz czynności ujętych w szczególności w:
- dokumentacji: projekcie budowlanym remontu elewacji zewnętrznej magistratu miasta Chełmży,
- programie prac konserwatorskich przy zespole Ratusza Miejskiego w Chełmży, 
- decyzji ABA.6740.1.52.2018.MB zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,
- decyzjami Kujawsko- Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZN/157/2018 i ZN/158/2018,

Uwaga! Wszystkie prace powinny być wykonane z uwzględnieniem obowiązujących Norm, przepisów BHP i zasadami wiedzy technicznej przez wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie i aktualne uprawnienia. 

b) zadania Nr 2: „Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży – etap I: Budynek Małego i Dużego Ratusza” stanowi m. in. realizacja robót dociepleniowych ścian budynku małego i dużego Ratusza od wewnątrz pomieszczeń, stropów ostatnich kondygnacji przedmiotowych budynków, częściowo połaci dachów, a także częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie wskazanym w załączonej dokumentacji projektowej.

Zakres realizowanych prac winien uwzględniać w szczególności warunki określone w szczególności w:
- dokumentacji: projekcie budowlanym dot. częściowej przebudowy budynków dużego i małego Ratusza w ramach zadania pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja energetyczna dla budynków Urzędu miasta w Chełmży położonych przy ul. Gen. J. Hallera 2 w Chełmży – budynek Dużego i Małego Ratusza”.
- wytycznych Kujawsko- Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.09.2018 r. znak WUOZ.T.WZN.5183.3.74.2018.MK, 
- pozwoleniu konserwatorskim – Decyzji nr ZN/429/2018, 
- decyzji ABA.6740.1.107.2018.MB z dnia 15 marca 2018 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, 
- decyzji nr AB.6740.1.92.2019.MB z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniającej ostateczną decyzję Starosty Toruńskiego znak: ABA.6740.1.107.2018.MB z dnia 15 marca 2018 r. w następującym zakresie: zatwierdzającej projekt zmian do projektu budowlanego i udzielającej pozwolenia na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu, polegające, na zmianie w technologii osuszenia i docieplenia ścian piwnic budynku dużego Ratusza zgodnie z załączonym projektem przebudowy zmian, 
- warunkach określonych w opinii technicznej (dot. renowacji budynku Małego i Dużego Ratusza Miejskiego w Chełmży – dot. ochrony przeciwwilgociowej budynku) wraz z decyzjami,
- ekspertyzie ornitologicznej i chiropterologicznej dla budynków zlokalizowanych przy ulicy Gen. J. Hallera 19 i ulicy Gen. J. Hallera 2 w Chełmży (wskazane prace należy realizować w oparciu o ww. wytyczne oraz zalecenia osób odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru przyrodniczego w trakcie realizacji inwestycji).

Uwaga! Wszystkie prace powinny być wykonane z uwzględnieniem obowiązujących Norm, przepisów BHP i zasadami wiedzy technicznej przez wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie i aktualne uprawnienia. 

c) Mając na uwadze powyższe – po stronie Wykonawcy istnieje konieczność zrealizowania pełnego zakresu prac i czynności wskazanych w dokumentacji postępowania (stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ), a także dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich czynności faktycznych i prawnych wynikających z pozwoleń, decyzji, uzgodnień, warunków technicznych, opinii i innych dokumentów dotyczących przedmiotu postępowania. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Wykonawcy są zobowiązaniu do szczegółowego i rzetelnego zapoznania się z dokumentacją projektową, a w szczególności z wymaganiami zawartymi w pozwoleniach konserwatorskich, pozwoleniu na budowę oraz wszelkich uzgodnieniach, opiniach i warunkach technicznych dotyczących przedmiotowej inwestycji.

Zamawiający informuję, iż w uprzednio prowadzonym postępowaniu na realizację powyższego zadania wpłynęły zapytania od potencjalnych Oferentów. W celu wyjaśnienia i uszczegółówienia kwesti formalnych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, Zamawiający udostępnia zestawienie pytań i odpowiedzi z wcześniejszego postępowania. Załączone odpowiedzi na pytania, stanowiące Informacje Dodatkowe do postępowania, są wiążące i winny zostać uwzględnione przez Wykonawców podczas sporządzenia oferty.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót, stanowiący jednocześnie podstawę realizacji zadań przedmiotowej inwestycji, został zawarty w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności:
a) Załącznik nr 9
Dokumentacja projektowa
Zakres rzeczowy robót został określony w opisie przedmiotu zamówienia, załącznikach do niniejszej SIWZ. W razie jakichkolwiek rozbieżności lub niezgodności między postanowieniami lub dokumentami punkt odniesienia stanowi dokumentacja projektowa. W przypadku wątpliwości, co do szczegółowego zakresu robót przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót, które ujęte są nawet tylko w jednym z dokumentów załączonych do SIWZ.
Wskazane prace będą wykonywane w istniejącym i funkcjonującym obiekcie, pomieszczenia nie mogą być wyłączone z użytkowania. Wykonawca winien realizować roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy w sposób, jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, umożliwiający prawidłowe ich funkcjonowanie. Roboty budowlane będą przeprowadzane wewnątrz budynku w czynnym obiekcie. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót, będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, zasadami z wiedzy i sztuki budowlanej, zasadami Bhp.
Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje związane z wykonaniem robót sposób niezgodny z zatwierdzoną dokumentacją projektową – w szczególności będzie zobowiązany do dopełnienia (własnym kosztem i staraniem) w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności związanych z oddaniem obiektu do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.
Odstępstwo od ww. ustaleń jest możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy roboty stanowiące odstępstwo od zatwierdzonych rozwiązań projektowych zostały wykonane za zgodą lub na wniosek Zamawiającego poprzedzony opinią/ oceną Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanymi pozwoleniami oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej
Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca kalkuluje cenę ryczałtową na podstawie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. W wycenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne elementy i przewidywane koszty związane realizacją zadania. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością projektów oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego i wszelkich warunków oraz zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie robót. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali we własnym zakresie oględzin i wizji lokalnych miejsc, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i zapoznali się z warunkami wykonania zamówienia, w celu uniknięcie nieprawidłowości w sporządzonej wycenie oferty. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 
Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, niezależnie od tego czy roboty zostały uwzględnione w przekazanych przedmiarach, czy też zostały w nich pomięte. Przedmiary robót mają, zatem charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych i nie stanowią podstawy do wyceny oferty.
Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawie Prawo budowlane tj. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Kierować i nadzorować roboty mogą osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia. 
Z chwilą przekazania placu budowy Wykonawca ponosi za niego wyłączną odpowiedzialność i jest zobowiązany do jego właściwego i estetycznego zabezpieczenia oraz zorganizowania i utrzymania na własnym koszt zaplecza budowy; teren budowy i zaplecze muszą być utrzymywane w należytym porządku.
Koszty związane z zużyciem energii elektrycznej, wody, jak i koszty związane z segregacją, transportem i składowaniem, utylizacją odpadów w trakcie realizacji zadania ponosi Wykonawca.
Wykonawca może rozpocząć realizację robót budowlanych po dopełnieniu wszystkich formalności wynikających z pozwoleń konserwatorskich oraz innych decyzji, uzgodnień i dokumentów dotyczących przedmiotowej inwestycji. 
ze względu na fakt, że roboty objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane na eksploatowanym obiekcie technicznym Wykonawca jest zobowiązany do szczególnie starannego i estetycznego zabezpieczenia terenu budowy oraz do minimalizacji uciążliwości związanych z realizacją robót i funkcjonowaniem zaplecza budowy.
	Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawna obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową w sprawie zamówienia publicznego.
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Lp.
Kod CPV
Nazwa
1
45000000-7
Roboty budowlane
2
45452000-0
Zewnętrzne czyszczenie budynków
3
45453000-7
Roboty remontowe i renowacyjne
4
45111300-1
Roboty rozbiórkowe
5
45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
6
45430000-0
Pokrywanie podłóg i ścian
7
45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne
8
45312310-3
Ochrona odgromowa
9
45111220-6
Roboty w zakresie usuwania gruzu
10
45420000-7
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
11
45421130-4
Instalowanie drzwi i okien
12
45442100-8
Roboty malarskie
13
45111300-1
Roboty rozbiórkowe
14
45421160-3
Instalowanie wyrobów metalowych
15
45320000-6
Roboty izolacyjne
16
45443000-4
Roboty elewacyjne
17
45262100-2
Roboty przy wznoszeniu rusztowań
18
45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne
19
45261210-9
Wykonywanie pokryć dachowych
Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia wykonujące wszystkie czynności związane z realizacją zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z wyłączeniem osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, dostawców materiałów.
a) W związku z powyższym wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi, w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy z Zamawiającym przedstawić Zamawiającemu oświadczenie /wykonawcy lub podwykonawcy/ o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
b) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa powyżej, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę
c) Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez wykonawcę. Kontrola dopuszcza zarówno wymóg złożenia przez wykonawcę stosownego oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie mowy o pracę osób, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, jak również przedłożenia dokumentów w postaci kopii zawartych umów o pracę oraz kopii dokumentów potwierdzających zgłoszenia pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS (potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy). Wykonawca, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, będzie zobowiązany do dostarczenia wskazanych przez Zamawiającego dokumentów w terminie do 5 dni roboczych od dnia wezwania.
d) Kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.	
	
2. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: 28 sierpnia 2020 r.

3. Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części. Zgodnie z wiedzą techniczną, technologiczne rozdzielenie przedmiotu zamówienia wymagałoby poniesienia dodatkowych kosztów m.in.: organizacji robót, organizacji zaplecza i sprzętu. Podział zamówienia na części nie byłby właściwy, groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia dodatkowo mogłaby poważnie zagrozić właściwemu i terminowemu wykonaniu zamówienia. Zgodnie z wiedzą techniczną i doświadczeniem Zamawiającego zachodzi konieczność udzielenia zamówienia w jednym czasie, jednemu Wykonawcy. Wielkość zamówienia, jego zakres i skala prac, jakie należy wykonać dla prawidłowej realizacji zamówienia, zapewnia wysoki poziom konkurencyjności Wykonawcom reprezentującym małe i średnie przedsiębiorstwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa posiadają zdolność samodzielnej realizacji zamówienia, jednocześnie w odróżnieniu od dużych Wykonawców generują niższe koszty wynikające z organizacji pracy, dzięki czemu mogą złożyć korzystniejsze oferty w ramach postępowania. Rozdrabnianie takiego zamówienia na mniejsze części byłoby niecelowe, a nawet mogłoby powodować niekorzystne skutki dla zamawiającego w postaci zwiększenia oferowanych cen czy też niemożliwość rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na fakt, że złożenie ofert na tak małe części zamówienia byłoby dla Wykonawców nieopłacalne.

4. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 nieprzekraczających łącznie 20,00% wartości realizowanego zamówienia. Zamawiający może udzielić jednego bądź kilku zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych [Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości]

Część III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunków udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu. 

1. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania (art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp)

	Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wykluczony Wykonawca w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia Wykonawcy, na podstawie fakultatywnych przesłanek wykluczenia (art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Pzp)

	W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dot.:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie
b) Zdolności technicznej lub zawodowej:

- Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykaże, że wykonał należycie przynajmniej jedno zadanie/ zamówienie polegające na remoncie i konserwacji lub konserwacji budynku wpisanego do rejestru zabytków:

dot. zadania nr 1 – robót o łącznej wartości minimum 300 000,00 zł [brutto w ramach 1 zamówienia] i tożsamych do przedmiotu zamówienia, obejmujących swoim zakresem prace związane z remontem (elewacji) ścian zewnętrznych budynku 

i

dot. zadania nr 2 - robót o łącznej wartości minimum 300 000,00 zł [brutto w ramach 1 zamówienia] i tożsamych do przedmiotu zamówienia, obejmujących swoim zakresem prace związane z realizacją robót budowlanych – termomodernizacyjnych [w ramach 1 zamówienia].

Wskazana wartość robót dotyczy jednego zadania - w celu potwierdzenia spełniania ww. warunków nie można sumować wartości robót zrealizowanych w ramach kilku zadań. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie ww. warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu. Wykonawca przedstawi odrębne realizację (zadania/ zamówienia) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu na potrzeby Zadania Nr 1 i 2. 


- Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osobą do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, które zostały wydane zgodnie ·przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245, z 2019 r. poz. 730, 1969).

- Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować przynajmniej jedną osobą na stanowisku kierownika prac konserwatorskich, posiadającą uprawnienia, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245, z 2019 r. poz. 730, 1969).

Zamawiający dopuszcza równoważne uprawnienia, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

c) Zdolności ekonomicznej lub finansowej:

- Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, co najmniej 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy zł 00/100).

	Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy). Ocena ta będzie dokonywana na zasadzie spełnia/ nie spełnia. 

3. Korzystanie z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Podwykonawstwo, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca winien dowieść wszelkich okoliczności świadczących nie tylko o tym, iż sam fakt udostępnienia zasobów formalnie miał miejsce, a także okoliczności pozwalające stwierdzić, iż udostępnienie to jest realne, wystarczające i adekwatne dla oceny spełniania danych warunków udziału w postępowaniu. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentu, który powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, informacji czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą

a) Załącznik nr 6
Zobowiązanie podmiotu trzeciego
	Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać dodatkowo w formularzu ofertowym, które części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania Podwykonawcom. 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są mu one znane.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu – złożenie oferty

	Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

a) Załącznik nr 1
Formularz oferty
	Ponadto Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

a) Załącznik nr 2A
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
b) Załącznik nr 2B
Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu
	Wykonawca załącza do oferty także dokument zawierający aktualne dane na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy – np. Pełnomocnictwo/Umowę spółki cywilnej.

Do oferty należy dołączyć dowód potwierdzający wniesienie wadium.

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, może przeprowadzić tzw. procedurę odwróconą – tj. najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania. 
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp):
a) załącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty/usługi/dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
b) załącznik nr 5 - wykaz osób - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
c) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zw. z przedmiotem zamówienia na określoną sumę gwarancyjną w niniejszej specyfikacji.
	Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp) – nie dotyczy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp), których może żądać Zamawiający – zgodnie z wykazem Dokumentów, określonych w §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 
c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 
	Zamawiający ocenia, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, na których polegał korzystając z podmiotu trzeciego. 
	Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia oświadczeń i dokumentów, dot. braku podstaw wykluczenia, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Dokumenty – odnoszące się do § 5 rozporządzenia ws. Dokumentów i jednocześnie wskazane w części III pkt 5.6. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia) - należy je wówczas dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.

Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu:
a) w sytuacji gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z nimi dowodów, że zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą, że zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, że podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.
b) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, będzie traktowane, jako potwierdzenie braku podstawy do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp W świetle art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca ma obowiązek przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) w terminie 3 dni odpowiednio od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5.Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższy przepis stosuje się w połączeniu z normą wyrażoną w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, który to przepis nakazuje wykluczenie wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawców. W przypadku oferty wspólnej powyższe oświadczenie powinno dotyczyć każdego z członków konsorcjum.
c) Oświadczenie, dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, o ile jest to wymagane, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.
Self – clearing- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 (lub ust. 5 ustawy PZP), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6. Forma składanych oświadczeń i dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

	W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (ID postępowania oznaczonego GKM).

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: przetargi@um.chelmza.pl
Zbiorcze zestawienie dokumentów składanych w postępowaniu, tj. w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
Nazwa dokumentu
Kopia/oryginał Wersja papierowa dokumentu podpisana przez osoby upoważnione do podpisania wskazanych dokumentów, zaś w przypadku przekazywania wersji elektronicznej plików także dokument podpisany przez osoby upoważnione, tj. plik w formacie np. doc, pdf, rtf, itp. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (nie zaś zeskanowany plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
(Dokumenty składane w wersji papierowej lub przesyłane drogą e-mail w wersji elektronicznej)
Osoba podpisująca dokument
Pełnomocnictwa
Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia pełnomocnictwa

W przypadku złożenia oryginału – dokument podpisuje osoba/ osoby udzielająca/ udzielające pełnomocnictwa. Kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona za zgodność z oryginałem. Do pełnomocnictw należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób, które je podpisały, do reprezentowania wykonawcy na dzień udzielenia pełnomocnictwa, chyba, że wynika to z ogólnodostępnych, bezpłatnych baz danych (KRS, CEIDG).
Oświadczenia/ Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy (oraz Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)
Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
Wykonawca lub osoba upoważniona przez Wykonawcę.
Oświadczenia/ Dokumenty podmiotu trzeciego w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
Podmiot trzeci lub osoba upoważniona przez podmiot trzeci.
Wadium złożone w formie innej niż pieniądz
Oryginał
Osoba/by wystawiające dokument wadialny upoważnione do wystawienia takiego dokumentu. 
Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Oryginał
Podmiot trzeci lub osoba upoważniona przez podmiot trzeci.
W przypadku dokonywania poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów/oświadczeń w formie pisemnej - poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem.
	Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w:
- rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 
- zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
- zasadami określonymi w Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym powyższe rozporządzenie.
	W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, podpisanej przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane (ZIP) kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii zawartych w tym pliku. Nie dotyczy to kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

7. Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 
a) 	Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 
b) 	Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby i wskazanie ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 
c) 	Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 
d) 	Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, w tym celu każdy z członków konsorcjum wypełnia oraz składa oświadczenie dot. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
e) 	W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców. 
f) 	Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub Pełnomocnika. 
g) 	Formularz oferty musi zostać podpisany przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 
h) 	Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 
i) 	Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

8. Wymagania dotyczące wadium

	Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100), na zasadach i w formach określonych w ustawie Pzp. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
	Wadium może być wnoszone w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 

Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka związane ze skutecznością wniesienia wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed upływem terminu składania ofert.
	Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem „wpłacać na rachunek” jest równoznaczne z koniecznością zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku. Wydanie dyspozycji dokonania wpłaty nie jest "wpłatą" w rozumieniu przepisu art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, lecz jedynie podjęciem kroków zmierzających do dokonania takiej wpłaty. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: SGB Bank Spółdzielczy w Toruniu Nr 50 9486 0005 0000 2828 2000 0022 W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium: Remont elewacji + Termomodernizacja Ratusza”
W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w oryginale, opatrzone podpisem osób upoważnionych do jego wystawienia tj. Gwaranta – wystawcę gwarancji/poręczenia. 
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający wymaga, aby z treści tych dokumentów jednoznacznie wynikał fakt, że obejmują one wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Jakiekolwiek zapisy, które zawężają zakres odpowiedzialności gwaranta (lub poręczyciela) w stosunku do formuły zawartej w powołanych przepisach będą uznawane za nieprawidłowe. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że z celu gwarancji wadialnej wynika, że musi ona obejmować prawo do zgłoszenia żądania w związku ze zdarzeniem, które nastąpiło w okresie związania ofertą. Musi być to także termin, w którym Zamawiający działając bez zbędnej zwłoki będzie mógł zrealizować swe uprawnienie, nawet, jeśli zdarzenie stanowiące podstawę żądania wypłaty wadium zaistnieje w ostatnim dniu okresu związania ofertą. 
Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 
Wadium będzie zwrócone zgodnie z art. 46 ustawy pzp. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w ofercie przez Wykonawcę.

Część IV Zasady przygotowania oferty
1. Opis sposobu przygotowania oferty

	Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub dokładnie wg tego formularza. Wykonawca jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych informacji określonych na formularzu oferty. Niepodanie wszystkich wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z treścią niniejszej specyfikacji.

Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
	Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zapoznał się z przedmiotem zamówienia i pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.
Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument (dokumenty) potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z ww. przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca musi także wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty alternatywnej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie skutki nieodpowiedniego zapakowania lub oznaczenia oferty uniemożliwiające lub utrudniające jej identyfikację.

2. Tajemnica przedsiębiorstwa

	W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie jak również informacje dostępne do wiadomości publicznej

3. Opis sposobu udzielanie wyjaśnień treści SIWZ

	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach określonych w ustawie Pzp.
	Wnioski można kierować na adres: Urząd Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża.

Zamawiający prosi o przekazywanie pytań także drogą elektroniczną w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień, na adres e-mail: przetargi@um.chelmza.pl . 
	Zamawiający udzieli wyjaśnień treści SIWZ na zasadach i w terminach określonych w ustawie Pzp.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

4. Zmiana treści specyfikacji i treści ogłoszenia

	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której SIWZ jest zamieszczona. 
	Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści informację o zmianach ogłoszenia w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 
	W przypadku, gdy zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu będzie istotna, Zamawiający przedłuży termin składania ofert zgodnie z zasadą określoną w art. 12a ust. 2 ustawy.


5. Opis sposobu obliczenia ceny ofert

	Cena oferty winna być zgodna z przepisami art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

Cena ofertowa jest cena ryczałtową, jest ona stała i niezmienna. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca przy określaniu ceny winien uwzględnić wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia (w tym m. in. koszty związane z przygotowanie i złożeniem oferty, wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia, odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej na roboty budowlane rękojmi za wady i gwarancji jakości, wykonanie robót budowlanych, zapewnienie kierownictwa budowy, kierownictwa prac konserwatorskich i restauratorskich, prowadzenie prac zgodnie z nadzorem przyrodniczym, nadzoru konserwatora, wykonanie dodatkowych czynności, opracowań niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia). Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą opracowania oferty jest niniejsza Specyﬁkacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. Istnieje możliwość dokonania wizji na terenie przyszłej budowy. Chęć odbycia wizji oraz jej termin należy ustalić z Zamawiającym. Dołączone do dokumentacji projektowej przedmiary należy traktować, jako pomocnicze. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane. 
Cena oferty musi zostać wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.
Cena ofertowa powinna być podana następująco: 
a)	cena całkowita ryczałtowa netto (bez VAT) za realizację zamówienia;
b) 	VAT (stawka, kwota);
c) 	cena całkowita ryczałtowa brutto (z VAT) za realizację zamówienia.
	Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita ryczałtowa brutto (z VAT) zamówienia. Cena (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo, wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze).

Nie dopuszcza się stosowania upustów.
Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
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 dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Część V Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty

	Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

L.p.
Kryterium oceny
Opis
Waga – udział % w ocenie

1

Cena brutto
Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę

60 %







2




Gwarancja jakości
Okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia, wyrażony w pełnych miesiącach, wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty, liczony od daty odbioru końcowego robót. Okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesiące. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę długości okresu gwarancji jakości krótszego niż 36 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie długości okresu gwarancji jakości, Zamawiający ofertę odrzuci. Określenie przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości dłuższego niż 60 miesiące spowoduje przyjęcie do oceny kryterium przez Zamawiającego wartości 60 miesięcy.







40%
Ocenie zostaną poddane cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, okres udzielonej gwarancji jakości. 
Maksymalna liczba punktów wynosi 100,00. Uzyskana liczba punktów (łączna oraz w ramach ww. kryteriów) zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

Liczba punktów = (0,60 x LC) + (0,40 x LG)

gdzie: 		LC– liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena
LG – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium gwarancja jakości

najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto
LC= ----------------------------------------------------------------- x 100,00
badana cena ofertowa brutto

  	oferowany okres gwarancji jakości oferty badanej
LG= ------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100,00
najdłuższy oferowany okres gwarancji jakości (spośród wszystkich ważnych ofert)

okres gwarancji jakości= liczba całkowita z przedziału od 36 do 60 [ilość miesięcy]

	Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty.

Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych wg reguły ustalonej w części V, pkt 1, ppkt 3.

Część VI Informacje o trybie składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert

	Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża, w sekretariacie (pokój nr 2), w terminie do godz. 10:00 dnia 9 stycznia 2020 r.

Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego (w miejscu wskazanym w SIWZ). Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:
„Oferta na przetarg – „Remont elewacji + termomodernizacja Ratusza”
Nie otwierać przed godz. 10: 30 dnia 9 stycznia 2020 r.”
	Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej koperty w przypadku jej dostarczenia Zamawiającemu po terminie składania ofert.

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. Przed otwarciem ofert Zamawiający oceni skuteczność czynności wycofania oferty i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy odstąpi od otwierania oferty tego Wykonawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie kopert zawierających oferty przed określonym terminem spowodowane ich niewłaściwym zapakowaniem lub oznakowaniem.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert

	Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta w Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2, w Sali Mieszczańskiej (pokój nr 8) dnia 9 stycznia 2020 r. o godz. 10:30.
	Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji za wady zawartych w ofertach.
Zgodnie z art. 86 ust. 5 pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.chelmza.pl) informacje, dotyczące:
a) 	Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sﬁnansowanie zamówienia;
b)	Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) 	Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

3. Termin związania ofertą

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Część VII Postanowienia dotyczące umowy
1. Udzielenie zamówienia

	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru.

O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na stronie internetowej Zamawiającego. 
Po wyborze oferty najkorzystniejszej i upływie terminu określonego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do podpisania umowy.

2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

	Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach i w formach określonych w ustawie Pzp. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie musiał przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5,00% ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Zamawiający zwraca uwagę, że jakiekolwiek zapisy gwarancji (lub poręczenia), które zawężają zakres odpowiedzialności gwaranta (lub poręczyciela) w stosunku do formuły zawartej w art. 147 ust.2 ustawy Pzp będą uznawane za nieprawidłowe. W związku z tym zaleca się, aby Wykonawca przed dokonaniem zakupu gwarancji (lub poręczenia), uzgodnił postanowienia tego dokumentu z Zamawiającym.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: SGB Bank Spółdzielczy w Toruniu Nr 50 9486 0005 0000 2828 2000 0022 z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Nr …  (Numer umowy zostanie podany do wiadomości wybranego Wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu).
Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Kwotę	stanowiącą	30%	wysokości	zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
	Kwota, o której mowa w części VII, pkt 2, ppkt 7, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
	W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia obejmujący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość zabezpieczenia).


3. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy winien dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty (Zamawiający dopuszcza możliwość nieprzedłożenia przez Wykonawcę wskazanych poniżej dokumentów, o ile Zamawiający uzyskał je na wcześniejszym etapie postępowania):

Lp.
Wymagane dokumenty
1
Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2
W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp – umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
3
Dokument (w tym wypis z właściwej ewidencji lub rejestru) wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i zawarcia umowy – o ile takie umocowanie nie wynikało z dokumentów załączonych do oferty lub baz ogólnodostępnych i bezpłatnych, z których Zamawiający może pobrać samodzielnie informacje. 
4
Przedłożenie Zamawiającemu, na wezwanie skierowane drogą elektroniczną (w terminie 3 dni roboczych) wykazu cen, uwzględniającego uszczegółowienie ceny ofertowej na kwotę netto + stawkę podatku VAT, z podziałem na: 
1. Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży (z podziałem na: Budynek Małego Ratusza, Budynek Dużego Ratusza, Ogrodzenie)
2. Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży (z podziałem na: Budynek Małego Ratusza, Budynek Dużego Ratusza)
W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy.

4. Wzór umowy, inne postanowienia

Istotne postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
	Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty.
	Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy.
Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy.
 
Część VIII Postanowienia końcowe
1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

	Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, Uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Szczegółowe zasady postępowania w przypadku wniesienia odwołania oraz skargi określa ustaw Pzp – Dział VI – Środki ochrony prawnej.

2. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Klauzula Informacyjna - udzielanie zamówień publicznych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmży. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża, e-mailowo: um@chelmza.pl  telefonicznie 566392330.
Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iodo@um.chelmza.pl 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia publicznego,
art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj. zawarcie odpłatnej umowy zawieranej między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana (też umowa o podwykonawstwo),
art. 6 ust. 1 lit. a) na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. wykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, organy ścigania, podatkowe, oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu 
o stosowną podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom administratora.
Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi i towary finansowane z funduszu, z których Państwo będziecie  mogli korzystać jako osoby uprawnione. Przekazanie Państwa danych jednakże nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.  
Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, 
w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania 
i archiwizacji dokumentacji i tak:
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez czas trwania umowy, do czasu przedawnienia roszczeń,
w zakresie danych, gdzie Państwo wyraziło zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:
dostępu do treści danych;
a) jeżeli spełnienie obowiązku prawa dostępu do danych osobie, której dane dotyczą, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
sprostowania danych;
usunięcia danych, jeżeli:
wycofają zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub 
w których były przetwarzane;
dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:
osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
Wystąpienie osoby z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem
Podanie Państwa danych:
jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli Państwo odmówią podania swoich danych lub przekażą nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Państwa zgody, która może być cofnięta 
w dowolnym momencie.
Przysługuje Państwu także skarga  do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Część IX Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1
Formularz oferty
Załącznik nr 2A
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 2B
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3
Informacja dot. przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4
Wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 5
Wykaz osób
Załącznik nr 6
Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Załącznik nr 7
Oświadczenie wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Załącznik nr 8
Wzór umowy
Załącznik nr 9
Dokumentacja projektowa z podziałem na zadania:
	Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży
	Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży – etap I: Budynek Małego i Dużego Ratusza




