
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa i montaż trzech powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody basenowej i
użytkowej dla potrzeb basenu MOSiR Lubartów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W LUBARTOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061406832

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1-Maja 66/74

1.5.2.) Miejscowość: Lubartów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 501943818

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@mosirlubartow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirlubartow.pl

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż trzech powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody basenowej i
użytkowej dla potrzeb basenu MOSiR Lubartów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96864b39-3bdc-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00253979/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-02 14:58

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00083944/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa urządzeń do rozbudowy systemu podgrzewania wody basenowej i uzytkowej dla
potrzeb basenu MOSiR

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: 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: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)
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). 
2) Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i
organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest
zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad 
w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając
ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane 
w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie
przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na
platformie Windows, Mac i Linux .
3) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych:
- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem
UTF-8, 
- oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane
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zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, 
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0,
- Mozilla Firefox od wersji 15,
- Google Chrome od wersji 20,
- Microsoft Edge.
4) 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): 1) administratorem danych osobowych jest Zamawiający
2) wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych poprzez adres email: dyrektor@mosirlubartow.pl, lub pisemnie na adres
Administratora danych; kontakt: e-mail: dyrektor@mosirlubartow.pl, tel. 501-943-818
3) dane osobowe zawarte w ofercie i dokumentach Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr
referencyjny BZP.221.3.2021 na „Dostawa i montaż trzech powietrznych pomp ciepła do podgrzewania
wody basenowej i użytkowej dla potrzeb basenu MOSiR Lubartów”
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania; 
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania oraz przez
okres zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy
i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki stanowiącego załącznik 
do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 z późn. zm.). 
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; 
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada :
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna,
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
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− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą PZP.
3) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. 
4) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.
5) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1
Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa
w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
6) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze
żądania skierowanego do Zamawiającego.
7) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego,
z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 Rozporządzenia, Zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOSiR.221.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie 3 powietrznych pomp ciepła do
podgrzewania wody basenowej oraz przygotowywania cieplej wody użytkowej w budynku
basenu MOSiR Lubartów oraz włączeniu ich do istniejącej instalacji ogrzewania. 
2) Wykonanie dokumentacji projektowej w branży sanitarnej i elektrycznej. 
3) Wykonanie instalacji w zakresie sanitarnym,
4) Wykonanie instalacji w zakresie elektrycznym, (od szafy elektrycznej zlokalizowanej w
podbaseniu), 
5) Uruchomienie i przetestowanie instalacji,
6) Zakres prac obejmuje: 
A) Etap I –projekt:
Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja techniczna powinna zawierać:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00253979/01 z dnia 2021-11-02

2021-11-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



a) Część opisową;
b) Schemat instalacji elektrycznej przedstawiający sposób podłączenia instalacji;
c) Schemat instalacji c.o. i c.w. przedstawiający sposób podłączenia instalacji;
d) Rzuty, rysunki i schematy;
e) Parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń,
instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń;
f) Karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów;
g) Numery telefonów i adresy e-mail pod które należy zgłaszać ewentualne wady oraz uzyskać
konsultacje użytkowe;
h) Wymagane prawem oświadczenia;
i) Uzyskanie niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia opinii i uzgodnień.
j) Kompletna dokumentacja, zaakceptowana przez Zamawiającego, powinna być wykonana w
wersji papierowej w ilości 3 egzemplarzy.

B) Etap II – dostawa, montaż i uruchomienie instalacji:
a) Przygotowanie terenu;
b) Wykonanie niezbędnych robót: montażowych i instalacyjnych;
c) Dobór, dostawa i demontaż/montaż wraz z integracją i uruchomieniem całej infrastruktury
technicznej i elementów jej towarzyszącej;
d) Montaż połączeń elektrycznych i sanitarnych;
e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym protokołów z przeprowadzonych
odpowiednich badań, prób i sprawdzeń powykonawczych.
f) Wykonanie i przekazanie instrukcji obsługi w zakresie eksploatacji wszystkich elementów
będących przedmiotem zamówienia;
7) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Opisie zamówienia, załączonym
do niniejszej IDW-SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42511110-5 - Pompy grzewcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 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: Zasady oceny kryteriów
a. W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc 
po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
P (C) = C min/Cbadx Max (C)
gdzie:
P(C) Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbad Cena oferty badanej
Max (C) Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" (60).
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W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 
b. W kryterium „Okres gwarancji jakości” oferta otrzyma punkty z tytułu:
A) Za „Okres gwarancji” oferta otrzyma punkty za przedłużenie minimalnego wymaganego okresu
gwarancji określonego w p. 4.8.a) SWZ na minimum 3 lata:
- za okres gwarancji 3 lat (minimalny okres gwarancji) – 0 pkt, 
- za okres gwarancji 4 lat, wydłużony o 1 rok ponad minimum - 4pkt,
- za okres gwarancji 5 lat, wydłużony o 2 lata ponad minimum – 8 pkt,
- za okres gwarancji 6 lat, wydłużony o 3 lata ponad minimum – 12 pkt,
- za okres gwarancji 7 lat, wydłużony o 4 lata ponad minimum – 16 pkt,
- za okres gwarancji 8 lat, wydłużony o 5 lat ponad minimum – 20 pkt.
a) Termin gwarancji należy wskazać w pełnych latach. W przypadku wskazania w pkt 4.4) Formularza
Ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ) wartości innej niż 3, 4, 5, 6, 7 lub 8 lat, Zamawiający w takiej
sytuacji do oceny przyjmie wartość pierwszego z niższych okresów.
b) Zaoferowany okres objęcia gwarancją nie może być krótszy niż 3 lat, liczonych od dnia podpisania
przez Strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji
krótszego niż 3 lat, będzie to równoznaczne z niezgodnością oferty z warunkami zamówienia
ustalonymi w SWZ i będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy
Pzp.
c) W przypadku niepodania w pkt 4.4) Formularza Ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) okresu objęcia
gwarancją, Wykonawca będzie zobowiązany objąć pompy ciepła 3-letnią gwarancją i taki okres będzie
brany pod uwagę przy ocenie jego oferty.
B) Za „Okres gwarancji na wykonane prace montażowe i pozostałe elementy instalacji” oferta otrzyma
punkty za przedłużenie minimalnego wymaganego okresu gwarancji określonego w p. 4.8.b) SWZ na
min. 2 lata:
- za okres gwarancji 2 lata (minimalny okres gwarancji) – 0 pkt, 
- za okres gwarancji 3 lata, wydłużony o 1 rok ponad minimum - 4 pkt,
- za okres gwarancji 4 lata, wydłużony o 2 lata ponad minimum – 8 pkt,
- za okres gwarancji 5 lat, wydłużony o 3 lata ponad minimum – 12 pkt,
- za okres gwarancji 6 lat, wydłużony o 4 lata ponad minimum – 16 pkt,
- za okres gwarancji 7 lat, wydłużony o 5 lat ponad minimum – 20 pkt.
a) Termin gwarancji należy wskazać w pełnych latach. W przypadku wskazania w pkt 4.4) Formularza
Ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ) wartości innej niż 2, 3, 4, 5, 6 lub 7 lat, Zamawiający w takiej
sytuacji do oceny przyjmie wartość pierwszego z niższych okresów.
b) Zaoferowany okres objęcia gwarancją nie może być krótszy niż 2 lata, liczone od dnia podpisania
przez Strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji
krótszego niż 2 lata, będzie to równoznaczne z niezgodnością oferty z warunkami zamówienia
ustalonymi w SWZ i będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy
Pzp.
c) W przypadku niepodania w pkt 4.4) Formularza Ofertowego okresu objęcia gwarancją, Wykonawca
będzie zobowiązany objąć wykonane prace montażowe i pozostałe elementy instalacji 2-letnią
gwarancją i taki okres będzie brany pod uwagę przy ocenie jego oferty.
c. Ostateczna liczba punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg wzoru:
Oip = P(C) + (GA) + (GB)
gdzie:
Oip – oznacza łączną ocenę jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
P(C) – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
(GA) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”
(GB) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji na wykonane prace montażowe i
pozostałe elementy instalacji”

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
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4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

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

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki
udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawę wraz z montażem pompy ciepła, odpowiadającą
swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Za dostawę
odpowiadającą rodzajem i wartością takiej dostawie rozumie się dostawę z montażem lub robotę
budowlaną obejmującą montaż pompy ciepła, wykonaną w ramach jednej inwestycji, o wartości
co najmniej 100 000,00 PLN.
b) W celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w lita. a) Wykonawcy zobowiązani są
przedstawić na wezwanie Zamawiającego Wykaz wykonanych dostaw (lub robót budowlanych
obejmujących montaż pompy ciepła) , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — 
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykowywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert –
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW-SWZ

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

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia
stanowiącym Załącznik nr 2 do IDW-SWZ;
b) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2a do IDW-SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) Wykaz wykonanych dostaw (lub robót budowlanych obejmujących
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montaż pompy ciepła) , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW-SWZ;
b) 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 (zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 5 do IDW- SWZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ ;
Oświadczenia, o których mowa w pkt 11.1) SWZ;
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 13.3) SWZ (jeżeli dotyczy);
Zobowiązanie, o których mowa w pkt 13.4) SWZ (jeżeli dotyczy);
Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego
zasoby: 
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia
dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające
dostęp do tych dokumentów. 
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a),
zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
wykonawcy.
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);
Oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, w przypadku wnoszenia wadium w
innej formie niż pieniężna.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
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6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1) 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.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.1) SWZ składa z ofertą każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w pkt 9.5) SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to jest
podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o
których mowa w pkt. 11.1) SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
− w pkt. 11.1) b) SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą
spełnienie warunku;
− w pkt. 11.1) a) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

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

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z
następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może nastąpić w
przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia
niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu
wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz
akty władzy i administracji publicznej, 
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może nastąpić w
przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania
robót, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót,
stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub
wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
3) przedłużenia terminu zakończenia robót, jeżeli przyczyny, z powodu których będzie
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zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego
przekazania terenu robót, 
4) przedłużenia terminu zakończenia robót, jeżeli przyczyny, z powodu których będzie
zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
5) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,
7) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z
wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w
szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych
przepisów.
Pozostałe warunki opisane są w par. 15 Wzoru umowy - cz. II SWZ

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-10 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-09
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	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) 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).  2)	Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad  w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane  w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na platformie Windows, Mac i Linux . 3)	Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: - specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,  - format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,  - oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,  - integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: - Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0, - Mozilla Firefox od wersji 15, - Google Chrome od wersji 20, - Microsoft Edge. 4)	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:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1)	administratorem danych osobowych jest Zamawiający 2)	wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres email: dyrektor@mosirlubartow.pl, lub pisemnie na adres Administratora danych; kontakt: e-mail: dyrektor@mosirlubartow.pl, tel. 501-943-818 3)	 dane osobowe zawarte w ofercie i dokumentach Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny BZP.221.3.2021 na „Dostawa i montaż trzech powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody basenowej i użytkowej dla potrzeb basenu MOSiR Lubartów” 4)	odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;  5)	dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania oraz przez okres zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki stanowiącego załącznik  do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).  6)	obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  7)	w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8)	Wykonawca posiada : −	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; −	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; −	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  −	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1)	Wykonawcy nie przysługuje: −	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; −	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; −	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2)	Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP. 3)	Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.  4)	W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 5)	W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia. 6)	W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 7)	W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 Rozporządzenia, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: MOSiR.221.3.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 42511110-5 - Pompy grzewcze
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 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: Zasady oceny kryteriów a.	W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc  po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania: P (C) =	C min/Cbadx Max (C) gdzie: P(C)	Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena" Cmin	Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert Cbad	Cena oferty badanej Max (C)	Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" (60). W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.  b.	W kryterium „Okres gwarancji jakości” oferta otrzyma punkty z tytułu: A) Za „Okres gwarancji” oferta otrzyma punkty za przedłużenie minimalnego wymaganego okresu gwarancji określonego w p. 4.8.a) SWZ na minimum 3 lata: - za okres gwarancji 3 lat (minimalny okres gwarancji) – 0 pkt,  - za okres gwarancji 4 lat, wydłużony o 1 rok ponad minimum - 4pkt, - za okres gwarancji 5 lat, wydłużony o 2 lata ponad minimum – 8 pkt, - za okres gwarancji 6 lat, wydłużony o 3 lata ponad minimum – 12 pkt, - za okres gwarancji 7 lat, wydłużony o 4 lata ponad minimum – 16 pkt, - za okres gwarancji 8 lat, wydłużony o 5 lat ponad minimum – 20 pkt. a)	Termin gwarancji należy wskazać w pełnych latach. W przypadku wskazania w pkt 4.4) Formularza Ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ) wartości innej niż 3, 4, 5, 6, 7 lub 8 lat, Zamawiający w takiej sytuacji do oceny przyjmie wartość pierwszego z niższych okresów. b)	Zaoferowany okres objęcia gwarancją nie może być krótszy niż 3 lat, liczonych od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 3 lat, będzie to równoznaczne z niezgodnością oferty z warunkami zamówienia ustalonymi w SWZ i będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp. c)	W przypadku niepodania w pkt 4.4) Formularza Ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) okresu objęcia gwarancją, Wykonawca będzie zobowiązany objąć pompy ciepła 3-letnią gwarancją i taki okres będzie brany pod uwagę przy ocenie jego oferty. B) Za „Okres gwarancji na wykonane prace montażowe i pozostałe elementy instalacji” oferta otrzyma punkty za przedłużenie minimalnego wymaganego okresu gwarancji określonego w p. 4.8.b) SWZ na min. 2 lata: - za okres gwarancji 2 lata (minimalny okres gwarancji) – 0 pkt,  - za okres gwarancji 3 lata, wydłużony o 1 rok ponad minimum - 4 pkt, - za okres gwarancji 4 lata, wydłużony o 2 lata ponad minimum – 8 pkt, - za okres gwarancji 5 lat, wydłużony o 3 lata ponad minimum – 12 pkt, - za okres gwarancji 6 lat, wydłużony o 4 lata ponad minimum – 16 pkt, - za okres gwarancji 7 lat, wydłużony o 5 lat ponad minimum – 20 pkt. a)	Termin gwarancji należy wskazać w pełnych latach. W przypadku wskazania w pkt 4.4) Formularza Ofertowego (załącznik nr 1 do SWZ) wartości innej niż 2, 3, 4, 5, 6 lub 7 lat, Zamawiający w takiej sytuacji do oceny przyjmie wartość pierwszego z niższych okresów. b)	Zaoferowany okres objęcia gwarancją nie może być krótszy niż 2 lata, liczone od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 2 lata, będzie to równoznaczne z niezgodnością oferty z warunkami zamówienia ustalonymi w SWZ i będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp. c)	W przypadku niepodania w pkt 4.4) Formularza Ofertowego okresu objęcia gwarancją, Wykonawca będzie zobowiązany objąć wykonane prace montażowe i pozostałe elementy instalacji 2-letnią gwarancją i taki okres będzie brany pod uwagę przy ocenie jego oferty. c. Ostateczna liczba punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona wg wzoru: Oip = P(C) + (GA) + (GB) gdzie: Oip – oznacza łączną ocenę jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach P(C) – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” (GA) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji” (GB) - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji na wykonane prace montażowe i pozostałe elementy instalacji”
	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:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a)	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do IDW-SWZ; b)	Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2a do IDW-SWZ
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)	Wykaz wykonanych dostaw (lub robót budowlanych obejmujących montaż pompy ciepła) , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW-SWZ; b)	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 (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do IDW- SWZ)
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-10 12:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-10 12:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-09



