1 z 21

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=77b44...

Ogłoszenie nr 559514-N-2019 z dnia 2019-06-13 r.

Gmina Miastków Kościelny: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków
Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach współfinansowana z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2
„Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2
„Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność
ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.
22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki
(w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib,
krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
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Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastków Kościelny, krajowy numer identyfikacyjny 71158232200000, ul. Rynek 6 , 08-420
Miastków Kościelny, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 7511286 w. 32, e-mail inwestycje@miastkowkoscielny.pl, faks
257 544 007.
Adres strony internetowej (URL): www.miastkowkoscielny.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.miastkowkoscielny.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.miastkowkoscielny.pl zakładka przetargi 2019

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie oferty pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Miastków Kościelny ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Budynku
Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu oraz Szkoły Podstawowej w Brzegach współfinansowana z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”
Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020
Numer referencyjny: I.271.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jedną lub więcej części zamówienia.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Nie ogranicza się ilości części zamówienia, na które Wykonawca może składać ofertę.

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: CZĘŚĆ 1: ETAP 1: Termomodernizacja obiektu
użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny – część budowlana Lokalizacja: ul. Rynek 6, 08-420
Miastków Kościelny. Działka Nr 135/8. Zakres prac:
współczynniku przenikania min. 0,32 W/(m*K)

Docieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO styropianem gr 14cm o

Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją nad budynkiem urzędu i

kotłowni wełną mineralną gr. 24 cm o współczynniku przenikania min 0,04 W/(m*K)
styropianem laminowanym papą gr. 24cm o współczynniku min. 0,04 W/(m*K)

Docieplenie stropodachu nad łącznikiem

Wymianę drzwi zewnętrznych stalowych na

drzwi z profili aluminiowych „ciepłych” o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/(m*K) – przed zamawianiem stolarki
wymiary należy sprawdzić w świetle ścian konstrukcyjnych z uwzględnieniem ościeży zewnętrznych i wewnętrznych
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny – część elektryczna: Zakres
prac: - przebudowa zasilania budynku Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym - oświetlenie wejść do budynku - instalacja
odgromowa - elementy dodatkowe ETAP 2: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy polegająca na dobudowie portyku wejściowego,

2019-06-13, 11:44

4 z 21

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=77b44...

budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wymiana pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji,
termomodernizacja budynku. Lokalizacja: ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny. Działka Nr 135/8. Zakres prac:
przygotowawcze

Roboty fundamentowe, żelbetowe oraz murowe

balkonowych z PCV

Docieplenie stropu

oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych

Roboty

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i montaż drzwi

Wykonanie elewacji części rozbudowywanej

Wykonanie schodów zewnętrznych

Roboty nawierzchniowe CZĘŚĆ 2: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej Budynku

Urzędu Gminy Miastków Kościelny. Lokalizacja: ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny. Działka Nr 135/8. Zakres prac:
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, system ten będzie pracował na potrzeby sieci wewnętrznej budynku, energia produkowana
z instalacji fotowoltaicznej (48 sztuk paneli każdy o mocy 250W) będzie wykorzystana na potrzeby własne. Układ zostanie
wyposażony w układ zapobiegający transmisji mocy do sieci elektroenergetycznej. Szacunkowa wartość energii uzyskanej z
instalacji fotowoltaicznej: 10 297,76 kWh CZĘŚĆ 3: Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej: Budynku Urzędu
Gminy Miastków Kościelny – część sanitarna Lokalizacja: ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny. Działka Nr 135/8. Zakres
prac:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na wymianie grzejników stalowych kolumnowych na

grzejniki aluminiowe wykorzystaniem grzejników wcześniej wymienionych

Demontaż istniejących zaworów grzejnikowych

kulowych z montażem nowych zaworów termoregulacyjnych z głowicami termicznymi gazowymi
kocioł kondensacyjny o mocy 75kW przy parametrach czynnika grzejnego 75/55 oC

Wymianę kotła gazowego

Dla usprawnienia kotłowni przewiduje się

montaż kotła kondensacyjnego z palnikiem gazowym wentylatorowym z ustawieniem spalania na moc czynną 55kW oraz
niezbędnego osprzętu hydraulicznego i automatyki sterującej do prawidłowej jego pracy Termomodernizacja obiektu
użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Zgórzu – część sanitarna. Lokalizacja: Zgórze. Działka Nr 612. Zakres prac:
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na demontażu istniejących zaworów grzejnikowych kulowych oraz
zdewastowanych i niekompletnych zaworów termoregulacyjnych w instalacji centralnego ogrzewania i montaż nowych zaworów
termoregulacyjnych z głowicami termicznymi gazowymi

Demontaż obudów drewnianych grzejników z indywidualnym

płukaniem montaż zaworów grzejnikowych zasilających i powrotnych, dopasowanie gałązek przyłączanych do stanowisk
dotychczasowych grzejników, ponowny montaż obudów drewnianych na grzejnikach oraz napuszczenie wody z próbami i
rozruchem Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Brzegach – część sanitarna. Lokalizacja:
Brzegi. Działka Nr 113/1. Zakres prac:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na demontażu istniejących

zaworów grzejnikowych kulowych w instalacji centralnego ogrzewania i montaż nowych zaworów termoregulacyjnych z
głowicami termicznymi Do zadań Wykonawcy należy również w szczególności: 1. Obsługa geodezyjna oraz wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym 2. Wykonanie zdjęć z realizacji
inwestycji min. 20 sztuk w formacie 15 cm x 21 cm – dla każdej części 3. Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych min. 1 raz
w miesiącu.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45443000-4
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45331100-7
45331110-0
45410000-4
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45421000-4
45442100-8
45453000-7
45312310-3
09331200-0
45262800-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym
okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy
Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na
który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu zamówienia określa się: Część 1: Etap 1: do 15.09.2019r. Etap 2: do
30.06.2020r. Część 2: do 15.09.2019r. Część 3: do 23.08.2019r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
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Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1. w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
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. Przez robotę odpowiadającą swym charakterem przedmiotowi
zamówienia rozumie się robotę budowlaną polegającą na: Część 1: a) min. jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej
niż 200 000,00 PLN brutto, polegającą na wykonaniu docieplenia budynku Część 2: a) min. jedną robotą polegającą na
montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku o wartości nie mniejszej niż 30 000 PLN brutto Część 3: Zamawiający
nie stawia wymagań. 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. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w
których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób że stanowi on całość techniczno-użytkową dla których wystawiono
Świadectwo Przejęcia lub Protokół Odbioru Końcowego lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji własnego doświadczenia. Podmiot trzeci udzielając swojej wiedzy i doświadczenia musi uczestniczyć w
realizacji zamówienia, gdyż z uwagi na charakter tego zasobu, nierozerwalnie związany z samym podmiotem, nie może
przekazać wiedzy i doświadczenia bez zaangażowania w realizację zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w
ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość
robót, o których mowa powyżej. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu
(zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli
faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do
Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych
dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego
były wykonane. UWAGA: Sposób przeliczania innej waluty w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku posiadania
doświadczenia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej na PLN, nastąpi wg średniego kursu NBP na dzień, w którym ukazało
się ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. w zakresie osób zdolnych do wykonania
zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym w
szczególności co najmniej przedstawi: Zamawiający wymaga, by spośród osób zaangażowanych przez Wykonawcę (lub
Podwykonawcę) do wykonywania prac, co najmniej 5 osób było, przez okres realizacji zamówienia, zatrudnione na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym – dla
każdej części zamówienia oraz dodatkowo: Część 1: posiadał prawo do dysponowania osobami (Zamawiający dopuszcza
możliwość zatrudnienia cywilnoprawnego): kierownikiem budowy, posiadającym: • odpowiednie uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej niezbędne do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia (lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów);
aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; • uprawnienia w branży instalacji elektrycznej,
posiadającym aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Część 2: posiadał prawo do dysponowania
osobami (Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia cywilnoprawnego): kierownikiem budowy, posiadającym
uprawnienia instalacji elektrycznej, posiadającą aktualną przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Część 3:
posiadał prawo do dysponowania osobami (Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia cywilnoprawnego):
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kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia instalacji wodno-kanalizacyjnych, oraz gazowych, posiadającą aktualną
przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą
biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą ilość kompetentnych
tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, w specjalności występującej
przy realizacji zamówienia. 1) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynno-ści
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwyko-nawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynno-ści związane z pracami przy przebudowie drogi. Zamawiający
uprawniony jest w szcze-gólności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2) W trakcie realizacji zamówienia na każde
wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane
poniżej do-wody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy
wezwanie zamawia-jącego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświad-czenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; •
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwy-konawcę kopię umowy/umów o pracę
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporzą-dzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewnia-jący ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. In-formacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu po-winny być możliwe do zidentyfikowania; Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający ma prawo do żądania w
szczególności: 1. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na pod-stawie umowy o pracę, 2.
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 3. innych dokumentów –
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji za-trudnienia na podstawie umowy o pracę, w
szczególności imię i nazwisko zatrud-nionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres
obowiązków pracownika. • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wy-konawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytu-łu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwy-konawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega ano-nimizacji. 3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności
zama-wiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umow-nej w wysokości określonej w
istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówie-nia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym
przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pra-cę traktowane będzie jako niespełnienie przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie
1 czynności. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wyko-nawcę lub
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podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5.2
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wy-konawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 5.3 Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji
ekonomicznej innych podmiotów: 1) 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, zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. 2) 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. 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace, do realizacji
których te zdolności są wymagane. 5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6)
Jeżeli zdolności techniczne, zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1, 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: a) zastąpił ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1. 5.4
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 1) W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli: a) warunki określone w art. 24 ust. 1
ustawy powinien spełnić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia samodzielnie. b) każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oddzielną listę podmiotów należących do
grupy kapitałowej. 3) Zamawiający informuje, iż nie określa szczególnego sposobu spełniania przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy. 4)
Zamawiający informuje, iż nie określa warunków realizacji zamówienia przez Wykonawców, wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, w inny sposób niż w przypadku pojedynczych Wykonawców. Ocena spełniania w/w warunków
dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI
niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. W
przypadku niezłożenia wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów, Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia,
chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podległaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy: oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż
w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych
lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający
przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,
ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 1 Aktualne
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu - (załącznik
Wykonawcy); 2 Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem
terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu; 3 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne; 4 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy; 5 Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym
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w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy. 6 Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i
opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz. U. z 2016r. poz.
716 ze zm.); 7 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego
wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 PZP). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia,
o którym mowa powyżej lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wątpliwości, Zamawiający wezwie do
jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający wymaga przedstawienia od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) dokumentu
pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawców - dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w
szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede
wszystkim:

reprezentowanie wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

wykonawców zobowiązań,

złożenie oferty wspólnie,

zaciąganie w imieniu

prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań

związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i
zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców. 2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
oświadczenie składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach
określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy – oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, Dokumenty podmiotów trzecich: W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 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 żąda: 1) przedstawienia oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 2) dokumentów,
które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt. 6.2: - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowot-ne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwol-nienie, odroczenie lub
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rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko-nania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego
terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mo-wa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonaw-cy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie oso-by, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej oso-by. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu
złożonego przez Wykonawcę, Zamawiają-cy może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma sie-dzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. W przypadku nie złożenia wszystkich wymaganych w SIWZ
dokumentów, Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy
podległaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy: oświadczenia lub
dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez
oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1 Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 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 te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone. UWAGA: Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2 Wykaz osób, skierowanych 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.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W
ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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1.Wypełniony formularz oferty (oryginał) 2.Kosztorys ofertowy zostanie złożony przez oferenta, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona 3.Pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona kopia) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i
złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach
rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby
podpisującej w ich imieniu ofertę (oryginał lub poświadczona kopia ) - załącznik Wykonawcy, 4. Oświadczenia
potwierdzające wstępne spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem oświadczenia
stanowiącym załącznik Nr 4 i załącznik Nr 5 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - załącznik
Wykonawcy. 6. Oświadczenie Wykonawcy według załącznika Nr 9.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium: 1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1: 3000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych) Część 2: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) Część 3: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych) 2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359/ 4 Wadium
wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Nr konta: 27 9210 0008 0056 4834 2000
0030 Zaleca się załączyć do oferty kserokopię dowodu przelewu potwierdzającego wniesienie wadium z dopiskiem: wadium
na: CZĘŚĆ 1: Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny.
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy polegająca na dobudowie portyku wejściowego, budowa pochylni dla osób
niepełnosprawnych, wymiana pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji, termomodernizacja budynku. CZĘŚĆ
2: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny. CZĘŚĆ 3: Termomodernizacja obiektu
użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny, Szkoły Podstawowej w Zgórzu, Szkoły Podstawowej
w Brzegach. 5 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, tj. do dnia 27.06.2019r. do godz. 11:30. 6 Wadium złożone w innej
formie niż pieniężnej, należy złożyć /w formie oryginału/ w pokoju nr 12 tutejszego Urzędu Gminy w Miastkowie
Kościelnym przed upływem terminu składania ofert a kserokopię dokumentu załączyć do oferty. 7 W przypadku składania
przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, z treści dokumentu (np. gwarancji ubezpieczeniowej) winno
wynikać, bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta
do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. 8 Wadium
musi obejmować termin związania ofertą. 9 Brak wniesienia wadium, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z
postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 10 Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8.13. 11 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.10,
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jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie określonym przez Zamawiającego. 13 Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę. 14 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert. 15 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie
wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16 Zamawiający zatrzymuje ponadto wadium wraz z
odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach
umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich
udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli
licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

2019-06-13, 11:44

15 z 21

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=77b44...

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Gwarancja i rękojmia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące
podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny
ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
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Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy: 1. Zmiany wymaganego terminu zakończenia realizacji
przedmiotu umowy: 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) Klęski żywiołowe; b) Skrajnie
niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, realizację usług lub dostarczenie
przedmiotu dostawy w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 2) Zmiany będące następstwem
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) Wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego nie
wynikające z winy Wykonawcy; b) Przestojów lub opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. 2) W przypadku zaistnienia, po
zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne
wobec łączącej Strony więzi prawnej: a) O charakterze niezależnym od Stron, b) Którego Strony nie mogły przewidzieć przed
zawarciem Umowy, c) Którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności, d) Której nie można przypisać drugiej Stronie. 3) Zmiany będące następstwem innych okoliczności: a) Wstrzymanie
robót przez Inspektora Nadzoru z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z
okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Inne
zmiany: 1) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę – wskazanych w Ofercie Wykonawcy (śmierć,
choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana
jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez
Zamawiającego w SIWZ; 2) wystąpienia konieczności zmian osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę, w
przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest
dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż
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14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 3) zmiany związane ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. 4) zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił
zamówienia, którego ma zastąpić nowy Wykonawca: w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 3.
Stosownie do treści art. 142 ust. 5 Pzp przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w
przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów u usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – wprowadzenie zmiany
wymaga złożenia przez Wykonawcę: - wniosku o dokonanie zmiany, - szczegółowego uzasadnienia wpływu zmian, o których
mowa w lit. a-c, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zawierającego w szczególności kalkulację uwzględniającą,
zależnie od zakresu zmian: kosztorys przedstawiający proponowane ceny jednostkowe, liczbę pracowników zatrudnionych do
realizacji zamówienia, wskazanie liczby pracowników objętych ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem zdrowotnym, dokumentu potwierdzającego objęcie podatkiem od towarów i usług dostaw lub usług świadczonych przez Wykonawcę w
związku z realizacją zamówienia; Wprowadzone zmiany wynagrodzenia do umowy będą obowiązywały od pierwszego dnia
miesiąca następującego po zawarciu aneksu (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie podlega zmianie, jeżeli zmiana
wskaźników określonych w art. 142 ust. 5 Pzp zostanie wprowadzona aktami prawa opublikowanymi na dzień wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonywane wyłącznie na
podstawie pisemnego aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zgodnie z zapisami ustawy Pzp.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust.4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm. ), co do których Wykonawca zastrzega, że nie
mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone
klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 4
Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-27, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> W języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
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pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień
na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

ETAP 1: Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny –
część budowlana, Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków
Część
1 Nazwa: Kościelny – część elektryczna,ETAP 2: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy polegająca na dobudowie portyku
nr:
wejściowego, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wymiana pokrycia dachowego wraz ze
wzmocnieniem konstrukcji, termomodernizacja budynku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 1: ETAP 1: Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej: Budynku Urzędu
Gminy Miastków Kościelny – część budowlana Lokalizacja: ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny. Działka Nr 135/8. Zakres
prac:

Docieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO styropianem gr 14cm o współczynniku przenikania min. 0,32 W/(m*K)

Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją nad budynkiem urzędu i kotłowni wełną mineralną gr. 24 cm o współczynniku
przenikania min 0,04 W/(m*K)

Docieplenie stropodachu nad łącznikiem styropianem laminowanym papą gr. 24cm o

współczynniku min. 0,04 W/(m*K)

Wymianę drzwi zewnętrznych stalowych na drzwi z profili aluminiowych „ciepłych” o

współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/(m*K) – przed zamawianiem stolarki wymiary należy sprawdzić w świetle ścian
konstrukcyjnych z uwzględnieniem ościeży zewnętrznych i wewnętrznych Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej:
Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny – część elektryczna: Zakres prac: - przebudowa zasilania budynku Urzędu Gminy w
Miastkowie Kościelnym - oświetlenie wejść do budynku - instalacja odgromowa - elementy dodatkowe ETAP 2: Rozbudowa
budynku Urzędu Gminy polegająca na dobudowie portyku wejściowego, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wymiana
pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji, termomodernizacja budynku. Lokalizacja: ul. Rynek 6, 08-420 Miastków
Kościelny. Działka Nr 135/8. Zakres prac:

Roboty przygotowawcze

Roboty fundamentowe, żelbetowe oraz murowe

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i montaż drzwi balkonowych z PCV
rozbudowywanej

Docieplenie stropu

Wykonanie schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych

Wykonanie elewacji części
Roboty nawierzchniowe

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45443000-4, 45320000-6, 45321000-3, 45410000-4, 45421000-4,
45442100-8, 45453000-7, 45262800-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
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okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja i rękojmia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający informuje, że Część 1 została podzielona na 2 etapy: CZĘŚĆ 1: ETAP 1:
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny – część budowlana Lokalizacja:
ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny. Działka Nr 135/8. Zakres prac:
styropianem gr 14cm o współczynniku przenikania min. 0,32 W/(m*K)

Docieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO
Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją nad

budynkiem urzędu i kotłowni wełną mineralną gr. 24 cm o współczynniku przenikania min 0,04 W/(m*K)
stropodachu nad łącznikiem styropianem laminowanym papą gr. 24cm o współczynniku min. 0,04 W/(m*K)

Docieplenie
Wymianę drzwi

zewnętrznych stalowych na drzwi z profili aluminiowych „ciepłych” o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/(m*K) – przed
zamawianiem stolarki wymiary należy sprawdzić w świetle ścian konstrukcyjnych z uwzględnieniem ościeży zewnętrznych i
wewnętrznych Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny – część
elektryczna: Zakres prac: - przebudowa zasilania budynku Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym - oświetlenie wejść do
budynku - instalacja odgromowa - elementy dodatkowe ETAP 2: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy polegająca na dobudowie
portyku wejściowego, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, wymiana pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem
konstrukcji, termomodernizacja budynku. Lokalizacja: ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny. Działka Nr 135/8. Zakres prac:
Roboty przygotowawcze
drzwi balkonowych z PCV

Roboty fundamentowe, żelbetowe oraz murowe
Docieplenie stropu

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i montaż

Wykonanie elewacji części rozbudowywanej

zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych

Wykonanie schodów

Roboty nawierzchniowe Termin realizacji przedmiotu zamówienia

określa się: Część 1: Etap 1: do 15.09.2019r. Etap 2: do 30.06.2020r.

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, system ten będzie pracował na potrzeby sieci
wewnętrznej budynku, energia produkowana z instalacji fotowoltaicznej (48 sztuk paneli każdy o mocy 250W) będzie wykorzystana
na potrzeby własne. Układ zostanie wyposażony w układ zapobiegający transmisji mocy do sieci elektroenergetycznej. Szacunkowa
wartość energii uzyskanej z instalacji fotowoltaicznej: 10 297,76 kWh
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09331200-0, 45312310-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
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okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja i rękojmia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków Kościelny – część
Część
3 Nazwa: sanitarna. Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Zgórzu – część sanitarna.
nr:
Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Brzegach – część sanitarna.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej: Budynku Urzędu Gminy Miastków
Kościelny – część sanitarna Lokalizacja: ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny. Działka Nr 135/8. Zakres prac:

Modernizacja

instalacji centralnego ogrzewania polegająca na wymianie grzejników stalowych kolumnowych na grzejniki aluminiowe
wykorzystaniem grzejników wcześniej wymienionych

Demontaż istniejących zaworów grzejnikowych kulowych z montażem

nowych zaworów termoregulacyjnych z głowicami termicznymi gazowymi
mocy 75kW przy parametrach czynnika grzejnego 75/55 oC

Wymianę kotła gazowego kocioł kondensacyjny o

Dla usprawnienia kotłowni przewiduje się montaż kotła

kondensacyjnego z palnikiem gazowym wentylatorowym z ustawieniem spalania na moc czynną 55kW oraz niezbędnego osprzętu
hydraulicznego i automatyki sterującej do prawidłowej jego pracy Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej: Szkoły
Podstawowej w Zgórzu – część sanitarna. Lokalizacja: Zgórze. Działka Nr 612. Zakres prac:

Modernizacja instalacji centralnego

ogrzewania polegająca na demontażu istniejących zaworów grzejnikowych kulowych oraz zdewastowanych i niekompletnych
zaworów termoregulacyjnych w instalacji centralnego ogrzewania i montaż nowych zaworów termoregulacyjnych z głowicami
termicznymi gazowymi

Demontaż obudów drewnianych grzejników z indywidualnym płukaniem montaż zaworów

grzejnikowych zasilających i powrotnych, dopasowanie gałązek przyłączanych do stanowisk dotychczasowych grzejników,
ponowny montaż obudów drewnianych na grzejnikach oraz napuszczenie wody z próbami i rozruchem Termomodernizacja obiektu
użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Brzegach – część sanitarna. Lokalizacja: Brzegi. Działka Nr 113/1. Zakres prac:
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na demontażu istniejących zaworów grzejnikowych kulowych w
instalacji centralnego ogrzewania i montaż nowych zaworów termoregulacyjnych z głowicami termicznymi
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331100-7, 45331110-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
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data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-23
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja i rękojmia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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