Ogłoszenie nr 620433-N-2018 z dnia 2018-09-21 r.
Gmina Miasto Reda: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
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:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Reda, krajowy numer identyfikacyjny
19167516100000, ul. ul. Gdańska 33 , 84240 Reda, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58
6788023, e-mail sekretariat@reda.pl; przetargi@reda.pl, faks 58 6783124.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby
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
http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby
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:
Nie
Inny sposób:
Adres:
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: Rozbudowa i przebudowa
budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie.
Numer referencyjny: 22.ZF.PN.RB.2018
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:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

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 rozbudowa i przebudowa
Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie przy ul. Gniewowskiej 33 wraz z instalacjami
wewnętrznymi wod. – kan., c.o., elektryczną, wentylacji mechanicznej oraz przyłączami
kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi wód opadowych a także rozbiórka,
przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem. Projektowany obiekt
zlokalizowany jest w południowo – wschodnim skraju działki i dobudowany do
południowego szczytu skrzydła środkowego istniejącej szkoły. 1) Projekt rozbudowy
przewiduje realizację zespołu złożonego z 5 pomieszczeń do nauki, zespołu pomieszczeń
„zerówki”, pokoju nauczycielskiego, sali konferencyjnej, pomieszczeń administracyjnych,
stomatologa i pielęgniarki szkolnej, pomieszczeń obsługowych oraz hallu. Obiekt będzie
połączony parterowym łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły. Budynek
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia
30o. Zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Dach drewniany o ustroju krokwiowym z
żelbetowymi lukarnami, nad łącznikiem dach płaski. Powierzchnia użytkowa projektowanego
budynku 1427,38m2 Kubatura projektowanego budynku 6829,78 m3. 2) Przebudowa
fragmentu istniejącego budynku szkolnego polegać będzie na przebudowie istniejących
pomieszczeń: • Istniejące pomieszczenia edukacyjne na bibliotekę szkolną; • Istniejące
pomieszczenia edukacyjne na szatnię dla uczniów; • Połączeniu istniejącego pomieszczenia
do nauki i gabinetu w celu stworzenia pomieszczenia pracowni informatycznej. W

istniejącym budynku szkoły przewidziano rozbiórkę ściany a w jej miejsce zaprojektowano
ramę stalową składającą się z belki stalowej dwugałęziowej z dwuteownika walcowanego
I260 oraz dwóch słupów dwugałęziowych z przewiązkami z dwuteowników walcowanych
I120. Przebudowa fragmentu istniejącego budynku w terminie 01.07.2019 – 15.08.2019 r. 3)
Sieć kanalizacji sanitarnej Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN200 na odcinku
od studni istniejącej Si1 do studni S1 oraz budowa nowego odcinka sieci przebiegającego na
odcinku od S1 do istniejącej studni Si2. Ponadto, przełapanie istniejącego przykanalika z
budynku oraz budowa nowego przyłącza (odcinek Si3 – S5) odprowadzającego ścieki bytowe
do istniejącej studni Si3. Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 119,4 m oraz przyłącze o
długości 2,6 m. Przewidziano trwałe usunięcie z gruntu sieci kanalizacji sanitarnej DN200 na
odcinku od Si1 do Si3 wraz z dwiema studniami oraz przykanalikami DN200 z istniejącego
budynku. Długość łączna kanałów podlegających rozbiórce – 49,8 m. Elementy pozostałe z
rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest przekazać do utylizacji na własny koszt. 4)
Kanalizacja deszczowa Wody opadowe z połaci dachowej zostaną ujęte w system kanalizacji
deszczowej i odprowadzone do dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 10 m3 każdy.
Nadmiar wód zostanie odprowadzony przelewami do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
DN300. W celu retencjonowania wód opadowych i możliwości wykorzystania ich do celów
podlewania zaprojektowano dwa kompletne systemy. 5) Wewnętrzne instalacje sanitarne •
wodociągowa • kanalizacji sanitarnej • centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego •
wentylacji mechanicznej 6) Instalacja elektryczna Na dachach projektowanego budynku
szkoły projektuje się instalację fotowoltaiczną. 7) Istniejący plac zabaw znajduje się w
miejscu kolizji z planowaną inwestycją. Projektuje się jego przebudowę zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Terenu. Urządzenia wyposażenie placu zabaw po demontażu należy
poddać ocenie stanu technicznego a zniszczone elementy konstrukcyjne Wykonawca jest
zobowiązany zutylizować na własny koszt. Na terenie inwestycji przewiduje się także
elementy małej architektury i zagospodarowania tj. ławki, kosze na śmieci stojaki na rowery,
chodniki, plac zabaw, miejsca do ustawiania rowerów. Na terenie projektuje się pielęgnację
oraz uzupełnienie trawników. Po wykonaniu obiektów kubaturowych, uzbrojenia terenu i
zniwelowaniu teren należy zrekultywować. Powierzchnie na styku z obiektami
kubaturowymi, drogami należy wyprofilować ze spadkami na zewnątrz. Podczas robót
przygotowawczych planuje się prace ziemne i w ramach tych prac przemieści się ok. 311 m3
gruntu, ewentualne nadwyżki Wykonawca jest zobowiązany wywieźć i zutylizować na
własny koszt. Wszystkie wskazane powyżej obowiązki należy realizować z zachowaniem
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2018 r., poz. 992).
Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych jest zobowiązany do wykonania świadectwa
charakterystyki energetycznej budynku szkoły na własny koszt. Całość wykonać zgodnie z
załączoną dokumentacją projektową bez wyposażenia ruchomego. Wszystkie ewentualne
wskazane w dokumentacji przetargowej znaki towarowe, patenty, nazwy producentów,
pochodzenie lub źródło albo wskazany szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę są podane jedynie przykładowo i
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach
jakościowych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1 i 3 ustawy
Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Ponadto: Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia
zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane wyroby
budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z
2014 r. poz. 883 jt. ze zm.] Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany

poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez wykonawcę
materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod
warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały
wymagane odpowiedne atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie
zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ.
Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia przykładowych znaków towarowych patentów
lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań zamawiającego w
stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia. W takiej sytuacji zamawiający wymaga od wykonawcy stosownie do treści art.
30 ust. 5 ustawy Pzp złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie
rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o
zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się
przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i
urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; w związku z
tym wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub
urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku,
gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne
elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich
zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych
elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np.
materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji projektowej, ze
wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji projektowej, których dotyczy.
Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną
wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi,
standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach oznaczonych jako Załączniki nr 1 do
SIWZ - dokumentacja projektowa. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej
czynności w trakcie realizacji zamówienia: • Betoniarskie • Brukarskie • Blacharskie •
Elektryczne i teletechniczne • Hydrauliczne • instalacyjne cwu, co • murarskie • izolacyjne •
tynkarskie • malarskie • szklarskie • montażowe okładzinowych i wykładzinowych z płytek
ceramicznych, PCV, posadzek przemysłowych • ślusarsko-kowalskie • montażowe rusztowań
zewnętrznych • montażowe stolarki otworowej • dekarskie • ciesielskie • zbrojarskie •
wentylacyjne • operatorów sprzętu: do prac ziemnych, drobnego sprzętu budowlanego,
giętarek, prościarek, zgrzewarek, spawarek, żurawi i innego sprzętu • kierowców
samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych w tym specjalistycznych Informacja w
związku z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych –
dojścia do budynku bezpośrednio z poziomu terenu, w budynku zaprojektowano platformę
przyschodową łączącą kondygnacje, w projektowanych pomieszczeniach zapewniono
odpowiednią wielkość przestrzeni manewrowej jak i specjalne wyposażenie (tj. armatura,
uchwyty, nawierzchnia antypoślizgowa).
II.5) Główny kod CPV: 45214200-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45110000-1

45400000-1
45330000-9
45310000-3
45261000-4
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: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Rozpoczęcie od dnia podpisania umowy. Zakończenie
wszystkich robót budowlanych: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zakończenie
wszystkich prac budowlanych oraz odbiory końcowe i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
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 precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,
których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,
których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca powinien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z
przepisami prawa Budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej - 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub
rozbudowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej
minimum 1100 m2 i kubaturze minimum 5200 m3 . Wykonawca skieruje do realizacji : po 1
osobie, w każdej z n/w branż, które posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń i będą

pełniły funkcje kierowników robót, w specjalnościach: • konstrukcyjno-budowlanej. •
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych. • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych. • telekomunikacyjnej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im
uprawnienia wydane na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz.U.2016 poz. 65 z dnia 2016.01.15). Zamawiający informuje, że dopuszcza łączenie kilku
funkcji przez jedną osobą w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów uprawnień
budowlanych.
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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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:
nie dotyczy
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:
• Wykazu robót budowlanych określony w pkt. 5.1.3.1 SIWZ (sporządzony wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. • Wykazu osób określony w pkt.
5.1.3.2 SIWZ (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ), skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz 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:
nie dotyczy
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
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca bez wezwania zamawiającego zobowiązany jest przekazać zamawiającemu, w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert –
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) wg wzoru – Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy
wykonawca.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
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:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
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:
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
Kryteria
Znaczenie
cena
0,60
gwarancja i rękojmia 0,40
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:
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: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego, złożonego przed podpisaniem umowy, dla
swojej ważności nie wymaga aneksu do umowy. Wprowadzenie, zmiana podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot
Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na wprowadzenie,
zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażonej poprzez akceptację Umowy

o podwykonawstwo. Zmiana kierownika budowy lub robót w przypadkach dopuszczonych
przez Prawo Budowlane i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba (osoby)
wskazane do przejęcia obowiązków kierownika, będzie spełniała wymogi określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli zmiana nie dotyczy warunku udziału w
postępowaniu określonego w SIWZ, nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej ważności
wystarczające jest pisemne poinformowanie Zamawiającego przed jej wprowadzeniem.
Przedłużenie terminu zakończenia robót o okres trwania wskazanych poniżej następujących
przyczyn: a/ jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy; b/ w przypadku niezinwentaryzowanej infrastruktury lub innych kolizji, których na
etapie projektu nie ujawniono, w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zmianę
terminu zakończenia o czas niezbędny do ich usunięcia; c/termin zakończenia robót oraz
terminy pośrednie zostaną przedłużone przez strony w przypadku wystąpienia niekorzystnych
warunków atmosferycznych, o czas trwania przeszkody. Przesunięcie może nastąpić
maksymalnie o tyle dni, ile było dni, w których wystąpiły niekorzystne warunki
atmosferyczne i dotyczy wyłącznie robót, co do których wystąpiła konieczność wstrzymania
spowodowana danymi warunkami. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki,
w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób
prawidłowy, zgodny z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. Wymogi
odpowiedniej temperatury: - prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych –
wstrzymać roboty w przypadku spadku temperatury poniżej 10oC; - roboty murowe - do
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C; - tynkowanie – podłoże
pod tynk musi być o temperaturze powyżej +5°C. Prace tynkarskie mogą być wykonywane
bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza jest wyższa niż +5° C.
- Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż
+5ºC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby; - Prace z użyciem pap
termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em można prowadzić w temperaturze nie niższej
niż 0ºC. Temperatury stosowania pap można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +20ºC ) i wynoszone na dach
bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze; - roboty blacharskie z blachy lakierowanej mogą być wykonywane o każdej porze
roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w
temperaturze nie niższej niż 5°C.Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach; Nawierzchnia betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spada
poniżej 5oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy
rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na
możliwy spadek temperatury poniżej 2oC w czasie najbliższych 7 dni; - nawierzchnia
bezpieczna - Nawierzchnia powinna być instalowana w czasie bezdeszczowej pogody,
najlepiej gdy temperatura powietrza i podłoża mieści się w granicach od + 5 do + 25 stopni
Celsjusza. - Roboty ziemne – zewnętrzne instalacje sanitarne: materiał na podsypkę nie może
być zmrożony; - Roboty montażowe – zewnętrzne instalacje sanitarne: Przewody z tworzyw
sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0oC do 30oC, jednak z uwagi na
zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, przy montażu w
temperaturach od 0oC do 10oC należy przechowywać złączki, uszczelki i kształtki w ciepłym
pomieszczeniu lub podgrzewać w momencie montażu (palnikiem gazowym). Przez
niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe

takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 16m/s) – uniemożliwiające
prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych
nakładów. O wystąpienie zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne
Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku budowy.
Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki
atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
właściwych dla miejsca budowy. d/ w przypadku realizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze
względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; e/gdy
wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
f/wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność; g/ gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji,
zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy
przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność; h/ jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót
z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; i/
wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami; j/ przedłużenie się czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego; Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie
materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: a/ konieczności
zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych wynikających ze zmiany stanu
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; b/
wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających
w sposób istotny od rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu
Umowy; c/ wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od
przyjętych przez Zamawiającego, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych; d/
konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; e/
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
f/ wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Siłę wyższą Zamawiający definiuje w sposób opisany poniżej: • Strony nie
są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, gdy
wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej. • Przez siłę wyższą rozumie się
zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo
utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony wynikających z

Umowy, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć
poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności. • Siły wyższa: - śmierć Wykonawcy;
- długotrwała niezdolność Wykonawcy do wykonywania zawodu; - wypadek powodujący
zniszczenie budynków - katastrofa naturalna - wczesny atak zimy, ujemne temperatury oraz
intensywne opady śniegu, deszczu, warunki atmosferyczne uniemożliwiają technologiczne i
jakościowo dostateczne wykonanie zadania zleconego w umowie. - działania sił przyrody (np.
powodzie, trzęsienia ziemi, huragany, wiatr w czasie burzy o sile powyżej 10 m/s), zaburzenia życia zbiorowego (działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, strajk), - akty
władzy państwowej (akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej, które czynią
niemożliwym wykonanie danego zobowiązania). • W przypadku zaistnienia siły wyższej
Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana jest poinformować drugą Stronę
na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania
przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków z powodu działania siły
wyższej. • Działanie siły wyższej wymagać będzie odpowiednich wpisów w dzienniku
budowy wskazujących na brak możliwości wykonywania robot z uwagi na nagle załamanie
pogody, obfite opady śniegu, ujemne temperatury, zmarzlin, zaleganie zwałów
zlodowaciałego śniegu. Strony są uprawnione do zmiany umowy na podstawie i warunkach
wskazanych w art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z zastrzeżeniem postanowień
umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-10-09, godzina: 10:00,
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
> polski
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 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

