Ogłoszenie nr 547467-N-2018 z dnia 2018-04-19 r.
Gmina Miasto Sierpc: Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w
Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i
infrastrukturą towarzyszącą
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 Sierpc, krajowy numer identyfikacyjny 611015483
, ul. Piastowska 11 a , 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 024 275
86 86, e-mail r.goszczycki@um.sierpc.pl, faks 024 275 86 33.
Adres strony internetowej (URL):
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.sierpc.pl/bipkod/004
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://bip.sierpc.pl/bipkod/004
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:
Urząd Miejski w Sierpcu; Ul. Piastowska 11a; 09-200 Sierpc
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: Przebudowa stadionu
miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla
sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą
Numer referencyjny: WIF.271.8.2018.RG
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:
1. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie m.in. następujących robót:
Roboty w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:
1) rozbiórka istniejącego budynku zaplecza do poziomu posadowienia (w tym
demontaż instalacji wewnętrznych i zewnętrznych budynku, wywóz i utylizacja
urobku – miejsce oraz sposób utylizacji w gestii Wykonawcy). Przed rozpoczęciem
rozbiórek należy odłączyć zasilanie budynku w media.
2) wykonanie robót ziemnych dotyczących wykonania fundamentów budynku;
3) wykonanie ław, ścian i stóp fundamentowych (wraz z izolacją przeciwwilgociową i
cieplną);
4) budowa ścian zewnętrznych z bloczków wapienno-piaskowych kl. 15 o gr. 24 cm;
5) budowa ścian wewnętrznych z bloczków wapienno-piaskowych kl. 15 o gr. 12, 18 i
24 cm;
6) wykonanie belek, podciągów, wieńców i słupów żelbetowych;

7) wykonanie stropu żelbetowego płytowego typu FILIGRAN (nad parterem oraz
nad piętrem);
8) wykonanie schodów żelbetowych prostych;
9) wykonanie posadzek w pomieszczeniach parteru, składających się z (licząc od
dołu):
a) geowłóknina filtrująca;
b) żwir płukany 31,5/63 mm, warstwa gr. 8,0 cm;
c) mechanicznie zagęszczone kruszywo 31,5/63 mm, warstwa gr. 95,0 cm;
d) mechanicznie zagęszczone kruszywo 8/16 mm, warstwa gr. 5,0 cm;
e) folia PE gr. 0,6 mm;
f) podłoże betonowe C12/15, warstwa gr. 15,0 cm;
g) płyty frezowane ze styropianu EPS 100-036 (w pomieszczeniach technicznych EPS
200 036), warstwa gr. 15,0 cm;
h) folia PE gr. 0,4 mm;
i) jastrych betonowy, warstwa gr. 6,0 cm;
j) płynna folia (w pomieszczeniach mokrych);
k) warstwa wykończeniowa posadzki (terakota, gres, wykładzina osuszająca
flokowana) gr. 2,0 cm.
10) wykonanie posadzek w pomieszczeniach piętra, składających się z (licząc od
dołu):
a) sufit podwieszany GKB (pomieszczenia mokre GKBi) na stelażu z łat stalowych,
grubość 1,5 cm;
b) przestrzeń techniczna o wysokości 50,0 cm;
c) strop żelbetowy płytowy typu FILIGRAN o wysokości 20,0 cm;
d) płyty frezowane ze styropianu EPS 100-036, warstwa gr. 5,0 cm;
e) folia PE gr. 0,4 mm;
f) jastrych betonowy, warstwa gr. 6,0 cm;
g) płynna folia (w pomieszczeniach mokrych);
h) warstwa wykończeniowa posadzki (terakota, gres, wykładzina homogeniczna) gr.
2,0 cm.
11) wykonanie okładzin schodów z płytek GRES;
12) wykonanie tynków gipsowych na ścianach pomieszczeń „suchych”,
wykończonych ozdobnym tynkiem żywicznym do wysokości górnej krawędzi
ościeżnicy drzwiowej (średnio 2,1 m) w kolorze zbliżonym do białego, powyżej
pomalowane powłokami lateksowymi;
13) wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach pomieszczeń
„mokrych”, zabezpieczonych płytkami ceramicznymi do wysokości górnej krawędzi
ościeżnicy drzwiowej (średnio 2,1 m), powyżej wykończone gładzią wapienną na
wapnie hydraulicznym i pomalowane powłokami lateksowymi lub lateksowoakrylowymi (typu „Kuchnia i Łazienka” lub „Łazienka”);
14) docieplenie ścian zewnętrznych płytami ze styropianu typu EPS 70-038 o
grubościach:
a) główne płaszczyzny elewacji: gr. 18 cm;
b) wnęki między- i podokienne: gr. 15 cm;
c) poziomy pas pod gzymsem wieńczącym: gr. 20 cm;
d) pilastry okolic wejść głównych do budynku: gr. 28,0 cm.
15) wykonanie na elewacji silikonowego tynku cienkowarstwowego frakcji 1,0 mm;
16) docieplenie stropodachu płytami frezowanymi ze styropianu EPS 100-038 (w
układzie dwuwarstwowym) laminowanych papą, warstwa gr. 24,0 cm;
17) pokrycie dachu papą termozgrzewalną podkładową typu SBS;
18) pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia typu SBS;

19) montaż rur spustowych ø 100 mm wykonanych z blachy tytanowo-cynkowej;
20) montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej;
21) montaż stolarki okiennej wykonanej z PCV;
22) osadzenie podokienników wewnętrznych i zewnętrznych z polerowanej płyty
granitowej gr. 3,0 cm;
23) montaż dwuskrzydłowych aluminiowych drzwi zewnętrznych;
24) montaż stalowych drzwi zewnętrznych o odporności ogniowej EI30;
25) montaż dwuskrzydłowych aluminiowych drzwi wewnętrznych;
26) montaż stalowych drzwi zewnętrznych do magazynu;
27) montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń sanitarnych;
28) montaż drzwi wewnętrznych do pozostałych pomieszczeń;
29) montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych do kotłowni, antywłamaniowe o
odporności ogniowej EI30;
30) dostawa i montaż kabin sanitarnych: ścianki wykonane z płyt HPL gr. 12 mm z
drzwiami (wysokość całkowita 2,10 m, przestrzeń między podłogą a konstrukcją 0,15
m;
31) dostawa i montaż wycieraczek zewnętrznych;
32) dostawa i montaż barierek schodowych. Roboty w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych:
1) wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji;
2) wykonanie wewnętrznej instalacji zimnej wody użytkowej;
3) wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
4) dostawa i montaż wyposażenia węzłów sanitarnych i WC, takich jak:
a) umywalki;
b) zlewozmywaki;
c) brodziki natryskowe;
d) miski ustępowe;
e) wpusty ściekowe;
f) pisuary;
g) baterie umywalkowe, baterie zmywakowe, baterie natryskowe, zawory
czerpalne;
5) wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania;
6) dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń węzła cieplnego;
7) wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.
Roboty w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych:
1) dostawa i montaż rozdzielnicy elektrycznej R1, RK, RZ1, RZ2 i RW;
2) wykonanie instalacji głównego wyłącznika prądu;
3) wykonanie linii zasilających relacji RQ-RZ1, relacji RZ1-RZ2, RZ1-RW;
4) wykonanie instalacji oświetlenia pomieszczeń i elewacji budynku;
5) wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego;
6) wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia;
7) wykonanie instalacji zasilania: urządzeń technologicznych, wentylacji,
komputerowych urządzeń sieciowych i systemów słaboprądowych;
8) wykonanie sieci komputerowej LAN; 9) wykonanie instalacji monitoringu CCTV;
10) wykonanie instalacji domofonu cyfrowego;
11) wykonanie instalacji przywoławczej w toalecie dla osób niepełnosprawnych;
12) wykonanie instalacji sygnalizacji włamania (SSWiN);
13) wykonanie instalacji antyoblodzeniowej wpustów i rur spustowych;

14) wykonanie instalacji odgromowej budynku;
15) wykonanie instalacji uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych;
16) wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego, instalacji gniazd wtykowych, instalacji
sygnalizacji włamania oraz instalacji odgromowej dla kontenera magazynowego.
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty:
1) projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn. „Przebudowa stadionu
miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa z przebudową boiska
piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą
towarzyszącą”;
2) projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Przebudowa stadionu
miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa z przebudową boiska
piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą
towarzyszącą”;
3) projekt budowlany instalacje sanitarne dla zadania pn. „Przebudowa stadionu
miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa z przebudową boiska
piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą
towarzyszącą”;
4) projekt budowlany instalacje elektryczne dla zadania pn. „Przebudowa stadionu
miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa z przebudową boiska
piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą
towarzyszącą”;
5) opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla projektu
budowy obiektu sportowego w Sierpcu;
6) opracowanie pn. „Warunki równoważności”;
7) specyfikacja techniczna dla zadania pn.:
a) „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa z
przebudową bieżni lekkoatletycznej wraz z urządzeniami i infrastrukturą
towarzyszącą”;
b) „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa z
przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami
i infrastrukturą towarzyszącą”;
8) projekt wykonawczy instalacje elektryczne dla zadania pn.:
a) „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa z
przebudową bieżni lekkoatletycznej wraz z urządzeniami i infrastrukturą
towarzyszącą”;
b) „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa z
przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami
i infrastrukturą towarzyszącą”;
9) projekt wykonawczy instalacje sanitarne dla zadania pn.:
a) „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa z
przebudową bieżni lekkoatletycznej wraz z urządzeniami i infrastrukturą
towarzyszącą”;
b) „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa z
przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami
i infrastrukturą towarzyszącą”;
10) Przedmiar robót dla zadania pn. „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul.
Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z
urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”.
2. Na podstawie art. 29. ust. 3a. ustawy Pzp, w związku z art. 36. ust. 2. pkt 8a) ustawy
Pzp, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na

podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22. § 1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań,
osoby wykonujące czynności z zakresu:
1) roboty ziemne;
2) roboty betonowe wraz z izolacją fundamentów;
3) roboty rozbiórkowe;
4) roboty montażowe;
5) roboty dekarskie;
6) roboty ciesielskie;
7) roboty murarskie;
8) roboty tynkarskie;
9) roboty malarskie;
10) roboty posadzkarskie;
11) roboty sanitarne;
12) roboty elektryczne.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45210000-2
45410000-4
45420000-7
45321000-3
45261410-1
45430000-0
45440000-3
45450000-6
45311100-1
45311200-2
45312200-9
45312311-0
45314000-1
45331100-7
45331210-1
45332200-5
45332300-6

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: 2019-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-06-30
II.9) Informacje dodatkowe:
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 szczególnych
wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych
wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
a) złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu;
b) aby Wykonawcy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali
należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub
rozbudowie i/lub nadbudowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynku/-ów wraz z
wykonaniem i/lub wymianą instalacji elektrycznych i/lub instalacji sanitarnych o
łącznej wartości robót nie niższej niż 1.500.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion
pięćset tysięcy złotych 00/100);
c) aby Wykonawcy dysponowali co najmniej:
- jedną osobą do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
- jedną osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych;
- jedną osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
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:
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:
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:
1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia i dokumenty, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, 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;
2) oświadczenie o dysponowaniu:
a) jedną osobą do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
b) jedną osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych;
c) jedną osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

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)
1) dowód wniesienia wadium;
2) pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli
uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów;
3) w przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi;
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy).
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
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w
wysokości 70.000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy);
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. 6b. ust. 5. pkt 2)
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).
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:
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
60,00
Gwarancja 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:
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:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za
zgodą obu Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144.
ust. 1. pkt 2)–6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przewiduje możliwość
dokonania w umowie następujących istotnych zmian:
1) terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących
okoliczności:
a) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego;
b) w przypadku wystąpienia epidemii lub działań rządowych;

c) w przypadku wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia
losowego, którego nie można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu
ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek którego powstała szkoda w znacznych
rozmiarach;
d) trudności w nabyciu materiałów i urządzeń, wynikających z długotrwałego
spadku podaży tych towarów lub innych przyczyn niezależnych od obu Stron
umowy;
e) wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych,
nieobjętych zamówieniem podstawowym;
f) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność
ponosi Zamawiający lub osoby trzecie, w szczególności będą następstwem
nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ
na dotrzymanie terminu zakończenia robót;
g) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej:
umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
h) 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;
i) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności,
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
j) 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;
k) 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,
2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących
okoliczności:
a) zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której
zmiana dotyczy;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2.
ust. 3. – 5. ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych; jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3) zmiany Wykonawcy, w przypadku gdy:
a) Wykonawcę ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga
to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem
jego podwykonawców.
4) zmiany podwykonawców w przypadku zaistnienia jednej z następujących
okoliczności:
a) zmiana zakresu powierzonych prac,
b) zmiana podwykonawcy musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.
3. Powyższe zmiany mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji niniejszej
umowy, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub
powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać
szczegółowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących
podstawę żądania zmiany.
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: 2018-05-09, 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
Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/
Bogdan Ciemiecki

