
Ogłoszenie nr 574988-N-2017 z dnia 2017-08-22 r. 
Gmina Radomin: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności

publicznej na terenie gminy Radomin”
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 
Zamawiający ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 
w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na 
realizację zadania objętego niniejszym zamówieniem. Umowa z wykonawcą wybranym w niniejszym 
postępowaniu zostanie podpisana po otrzymaniu dofinansowania. Zamawiający na podstawie art. 93 
ust.1a. zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania. 
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 Radomin, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Radomin  , 87404   
Radomin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 837 522, e-mail 
ugradomin@poczta.onet.pl, faks . 
Adres strony internetowej (URL): www.radomin.pl, www.bip.radomin.pl 



Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne www.radomin.pl, www.bip.radomin.pl 
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.bip.radomin.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 
Tak 
www.bip.radomin.pl 

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 pisemnej 
Adres: 
Gmina Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, pok. nr 8 

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: „Kompleksowa termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Radomin” 



Numer referencyjny: RIG.271.12.2017.EM 
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: 
nie dotyczy 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy: 
2 

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 termomodernizacja budynków szkół podstawowych na 
ternie gminy Radomin w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie gminy Radomin” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 
w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Zamówienie podzielono na dwie części: Część 1 zamówienia Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej w Radominie z filią w Dulsku Zakres robót obejmuje: - pokrycie dachu podwójnie papą 
termozgrzewalną wraz z reperacją istniejącej papy (bieżąca konserwacja dachu). Rozebranie rynien, 
rur spustowych, parapetów i obróbek blacharskich oraz montaż parapetów i wykonanie obróbek 
blacharskich z blachy stalowej wraz z zamontowaniem nowych rynien i rur spustowych z blachy 
ocynk powlekanej; - skucie zmurszałych tynków na ścianach i ościeżach, uzupełnienie ubytków 
tynków na elewacjach; - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w technologii BSO z 
wykorzystaniem styropianu XPS Fasada. System oraz przewidywana grubość ocieplenia nie 
przekraczająca 160 mm jest sklasyfikowana jako nierozprzestrzeniająca ognia (NRO) wraz z 
wykonaniem nowej elewacji budynku akrylowym tynkiem strukturalnym wraz z malowaniem farbami
akrylowymi; - docieplenie ścian zewnętrznych szkoły styropianem przyklejany do ścian wykończony 
tynkiem mineralnym barwionym w masie; - docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy poniżej gruntu 
styropianem ekstrudowanym przyklejony do ścian klejem bitumicznym. Ściany zabezpieczyć przeciw
wilgocią masą w technolog superflex. Mury zabezpieczyć folią kubełkową i obsypać ziemią z 
zagęszczeniem. (Uwagi: Przed dociepleniem ścianę piwnicy należy odkopać do poziomu 
fundamentów, osuszyć, po położeniu styropianu należy zadbać o właściwe odprowadzenie wód 
odpadowych poza ścianę piwnicy, przy budynku ułożyć opaskę z kostki brukowej) - wymianę okienek
na okna PCV ramka z nawiewnikiem regulowanymi ręcznie, ocieplenie ościeży styropianem; - 
wymianę drzwi piwnicznych na pełne metalowe i drzwi wejściowych do sali gimnastycznej na 
aluminiowe, w tym zamontowanie zadaszeń z poliwęglanu na wejściami; - wyremontowanie 
betonowych podestów i schodów przed budynkiem oraz zejścia do piwnicy; - modernizacja systemu 
c.o. polegająca na remoncie pomieszczenia kotłowni (malowanie ścian). Montaż urządzenia 
sterującego z automatyką pogodową, montaż nowych grzejników panelowych w tym płukanie i 
regulacja instalacji (grzejniki, zawory termostatyczne); - demontaż i montaż oświetlenia 
(zewnętrznego led), anten itp Część 2 zamówienia Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. 
Dziewanowskich w Płonnem Zakres robót obejmuje: - pokrycie dachu podwójnie papą 
termozgrzewalną wraz z reperacją istniejącej papy. Rozebranie rynien, rur spustowych, parapetów i 
obróbek blacharskich oraz montaż parapetów i wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej 



ocynk wraz zamontowaniem nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynk powlekanej; - skucie 
zmurszałych tynków na ścianach i ościeżach, uzupełnienie ubytków tynków na elewacjach - 
docieplenie ścian zewnętrznych szkoły styropianem EPS 80-034 FASADA – przyklejany do ścian 
wykończony tynkiem mineralnym barwionym w masie wraz z wykonaniem nowej elewacji budynku 
akrylowym tynkiem strukturalnym wraz z malowaniem; - wymianę okienek na okna PCV, ramka z 
nawiewnikiem regulowanymi automatycznie, ocieplenie ościeży styropianem; - wymianę drzwi 
piwnicznych na pełne metalowe ocieplane, w tym montaż zadaszenia z poliwęglanu na wejściami - 
remont betonowych schodów przed budynkiem wraz z malowaniem balustrad (w tym schodów do 
piwnicy); - wymiana i montaż elementów c.o. wraz z regulacją i płukaniem instalacji (grzejniki, 
zawory termostatyczne) - demontaż i ponowny montaż oświetlenia, anten itp., remont instalacji 
odgromowej (demontaż i montaż pod warstwą ocieplenia na ścianach). Szczegółowy zakres robót 
zawiera przedmiar robót, projekt oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jako 
materiał do obliczenia ceny oferty i zestawienia rzeczowo-finansowego (zestawienie wg wzoru jak w 
załączniku nr 1). Sporządzony przez wykonawcę i załączony do oferty oraz zestawienie rzeczowo-
finansowe stanowi dokument do rozliczenia zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i 
gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego  na lata 2014-2020. Przy przygotowaniu oferty zaleca się korzystanie ze wzorów druków
załączonych do SIWZ. Wykonawca może sporządzić własne druki jednak ich treść musi być zgodna z
treścią druków przygotowanych przez zamawiającego 2. Cechy techniczne i jakościowe 
zastosowanych materiałów i rozwiązań powinny być zgodne z Polskimi Normami przenoszonymi 
normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej 
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w przedmiarze robót 
zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określenie pochodzenia 
produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń, materiałów lub rozwiązań technologicznych, 
należy rozumieć je jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów 
jakościowych, jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a 
oznaczeniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważny. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, o parametrach nie 
gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zagwarantują one 
realizację robót zgodnie z dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 
gorszych od złożonych w wyżej wymienionych dokumentach. Jednocześnie, zgodnie z art. 30 ust. 5 
Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, 
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne, zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu rozwiązań równoważnych wraz z 
podaniem ich parametrów i przedstawienia dowodów równoważności w postaci odpowiednich kart 
katalogowych. Brak wskazania w ofercie rozwiązań równoważnych wraz ze wykazaniem ich 
równoważności będzie traktowane jako zobowiązanie Wykonawcy do zastosowania przez niego 
materiałów i urządzeń, o których mowa w dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami art. 30 ust 8
ustawy Pzp określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech materiału, produktu lub 
usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności: 
adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, 
w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych zostało zawarte w dokumentacji 
technicznej. 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją projektową, 
przedmiarem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, udostępnione będą na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Radomin: www.radomin.pl – BIP – Zamówienia Publiczne – Przetargi 
2017, po uprzednim zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP. 
Wymienione dokumenty będą także udostępniane wykonawcom w siedzibie zamawiającego - Urząd 
Gminy Radomin pok. Nr 14, w godz. od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. 4. Wymogi 
dotyczące zatrudnienia pracowników 4.1. Stosownie do postanowień zawartych w przepisie art. 29 



ust. 3a ustawy Zamawiający określa następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których 
wykonywanie w ocenie Zamawiającego jest wykonywaniem pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 
Kodeksu pracy, tj. wykonywaniem pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego 
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę: - wykonawca, 
podwykonawca zobowiązuje się wykonywać zamówienie wyłącznie z wykorzystaniem personelu 
zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę z wyłączeniem kadry odpowiedzialnej za kierowanie 
robotami budowlanymi i kadry zarządzającej, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), 4.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający 
uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia 
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności wskazane w Rozdziale IV ust. 4 pkt 4.1. niniejszej SIWZ. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń dokumentów w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w 
zakresie potwierdzenia spełniania warunków ww. wymogu - przeprowadzenie kontroli na miejscu 
wykonywania świadczenia. 4.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego 
wykonawca przedłoży w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania wskazane poniżej dowody w 
celu potwierdzenie spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazanych Rozdziale IV ust. 4 pkt 4.1. niniejszej SIWZ 
czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawę umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: określenie 
podmiotu składające oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy, - poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/ów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 
922). Informację takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar czasu pracy powinny
być możliwe do zidentyfikowania. - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzającego 
opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanominizowaną w 
sposób zapewniające ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych. 4.4 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane w ust. 4.1. zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę
kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV45261210-945261320-345321000-345324000-445331100-745443000-445421100-5 

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: 
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia 2017-12-15 2018-08-15 
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 stawia warunków w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000,00 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca będzie dysponował 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób (zał. 6 do SIWZ), które 
skieruje do realizacji zamówienia z których wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź będzie 
dysponował co najmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót 
konstrukcyjno – budowlanych, 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika 
robót sanitarnych, 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy, 
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierowników robót. 
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: 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 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: 
1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenia 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, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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. odpisu z właściwego rejestru lub z 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy; 
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. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co 
najmniej 300 000,00zł. 2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, w zakresie wskazanym przez 
zamawiającego w rozdziale VII. ust.2 pkt 2.3) SIWZ niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ. 
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. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 2. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania 
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów) 
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: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie 

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) 
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 
KryteriaZnaczeniecena60,00okres gwarancji40,00 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony) 

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 Umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie 
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają 
możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) W 
przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych: a) prowadzonymi 
równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub b) przyczynami 
niezależnymi od stron umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, odpowiednio o okres 
opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w lit a lub b. 2) w razie wystąpienia 
nadzwyczajnej zmiany stosunków lub wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, 
niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których wpływu na zobowiązanie strony nie 
uwzględniały przy zawieraniu Umowy (nie dotyczy awarii sprzętu, warunków atmosferycznych) 
termin realizacji zamówienia może ulec zmianie. Podstawą przesunięcia terminu realizacji zadania 
mogą być uwarunkowania formalno–prawne, w szczególności konieczność dokonania na etapie 
wykonawstwa robót zmian w projekcie wykonawczym, istotnych w świetle prawa budowlanego, w 
oparciu o które realizowany jest przedmiot zamówienia, 3) w przypadku wystąpienia okoliczności 
niezależnych od stron związanych z zaistnieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
wykonywania robót zgodnie z ich przewidywana technologią wykonania, termin realizacji 
zamówienia może zostać wydłużony przy łącznym spełnieniu następujących warunków: -o ile, w dniu
wystąpienia ww. okoliczności Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem 



dotyczącym przedłużenia robót, i okoliczność ta zostanie stwierdzona w dzienniku robót, -na okres 
maksymalnie wyznaczony powyższymi okolicznościami, o obowiązku przystąpienia do dalszych 
robót Zamawiający musi zostać poinformowany osobnym pismem i analogicznym wpisem do 
dziennika robót. Brak spełnienia ww. warunków uniemożliwia Wykonawcy na powoływanie się na 
opisane okoliczności jako podstawę do aneksowania umowy; 4) w razie zmiany harmonogramu prac 
(jeżeli zmiana harmonogramu spowodowana jest wydłużeniem terminu realizacji zamówienia musi 
być ona wprowadzona aneksem do umowy, natomiast jeżeli zmiana harmonogramu nie spowoduje 
wydłużenia terminu realizacji zamówienia zmiana może nastąpić za zgodą Zamawiającego i nie 
wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy); 5) w razie zmiany stawki podatku VAT – 
dopuszcza się zmianę ceny za realizację przedmiotu zamówienia według zasady, że do wartości netto 
przedmiotu zamówienia doliczona zostanie nowa wartość podatku VAT, 6) gdy dalsze trwanie 
zobowiązania umownego w niezmienionej postaci - wykonywanie obowiązków umownych przez 
Wykonawcę w sposób określony w Umowie - nie doprowadziłoby z przyczyn obiektywnych do 
osiągnięcia zamierzonego rezultatu i narażałoby to Zamawiającego na rażącą stratę, pod warunkiem, 
że zmiana ta nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, 7) jeżeli z przyczyn losowych lub 
organizacyjnych zajdzie konieczność przedstawienia przez Wykonawcę jako osób wykonujących 
zadania wskazane w umowie, innych osób niż wskazane przez niego w ofercie przetargowej lub 
umowie, dopuszcza się zmianę pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały stosowne kwalifikacje 
i będą spełniały kryteria, w tym warunki doświadczenia zawodowego wymagane w SIWZ, 8) jeżeli 
zajdzie obiektywna konieczność zmiany umowy innego rodzaju niż wymienione w pkt.1– 6, pod 
warunkiem, że zmiana nie będzie ingerować w treść przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia, 
9)jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał 
wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez 
dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania 
powierzonej mu części zamówienia; 10) zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału 
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana może nastąpić wyłącznie 
po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w 
realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. 
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli powierzenie podwykonawcy 
wykonania części zamówienia na dostawy, roboty lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 
lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 11) w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności, o których mowa wart. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy. 3. Zmiana treści 
umowy powinna zostać poprzedzona przedstawieniem propozycji zmian w formie pisemnej. 
Propozycja zmiany winna zawierać: opis i uzasadnienie zmiany, wpływ na koszt i czas realizacji 
przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na 
etapie jej realizacji w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy określonego 
w § 4 ust. 1: 1) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, niemożliwych wcześniej do 
przewidzenia, 2) w przypadku, gdy wykonanie części umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, 5. Jeżeli Wykonawca uważa się za 
uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust.1. lub zmiany umowy na 
innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3. 
powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od 
dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub 



okolicznościach. 7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 4., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie 
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 8.
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany 
i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 4. Inspektor nadzoru 
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o
której mowa w ust. 6. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej 
uzasadniającej żądanie zmiany. 10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 6. i przedłożenia na żądanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 11. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 
wniosku, o którym mowa w ust. 4., Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego
ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiającemu wraz z
uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 12. W terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 13. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zmiany osób odpowiedzialnych odpowiednio za: nadzór umowy ze strony 
Wykonawcy i ze strony Zamawiającego, w szczególności z powodu zdarzeń losowych, tj. śmierć, 
choroba, ustanie stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do osób ze strony Wykonawcy, mają być to
osoby posiadające co najmniej kwalifikacje, jak osoby dotychczasowe. 14. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, na który mają być dokonane przelewy z 
tytułu realizacji niniejszej umowy. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany 
Podwykonawców. Każda zmiana Podwykonawcy musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. 
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: 2017-09-06, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
> 
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: 
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 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 



Część nr: 1Nazwa: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radominie z filią w Dulsku1) 
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:Zakres robót obejmuje: - pokrycie dachu podwójnie papą termozgrzewalną wraz z 
reperacją istniejącej papy (bieżąca konserwacja dachu). Rozebranie rynien, rur spustowych, 
parapetów i obróbek blacharskich oraz montaż parapetów i wykonanie obróbek blacharskich z blachy 
stalowej wraz z zamontowaniem nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynk powlekanej; - skucie
zmurszałych tynków na ścianach i ościeżach, uzupełnienie ubytków tynków na elewacjach; - 
ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w technologii BSO z wykorzystaniem styropianu XPS 
Fasada. System oraz przewidywana grubość ocieplenia nie przekraczająca 160 mm jest 
sklasyfikowana jako nierozprzestrzeniająca ognia (NRO) wraz z wykonaniem nowej elewacji 
budynku akrylowym tynkiem strukturalnym wraz z malowaniem farbami akrylowymi; - docieplenie 
ścian zewnętrznych szkoły styropianem przyklejany do ścian wykończony tynkiem mineralnym 
barwionym w masie; - docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy poniżej gruntu styropianem 
ekstrudowanym przyklejony do ścian klejem bitumicznym. Ściany zabezpieczyć przeciw wilgocią 
masą w technolog superflex. Mury zabezpieczyć folią kubełkową i obsypać ziemią z zagęszczeniem. 
(Uwagi: Przed dociepleniem ścianę piwnicy należy odkopać do poziomu fundamentów, osuszyć, po 
położeniu styropianu należy zadbać o właściwe odprowadzenie wód odpadowych poza ścianę 
piwnicy, przy budynku ułożyć opaskę z kostki brukowej) - wymianę okienek na okna PCV ramka z 
nawiewnikiem regulowanymi ręcznie, ocieplenie ościeży styropianem; - wymianę drzwi piwnicznych 
na pełne metalowe i drzwi wejściowych do sali gimnastycznej na aluminiowe, w tym zamontowanie 
zadaszeń z poliwęglanu na wejściami; - wyremontowanie betonowych podestów i schodów przed 
budynkiem oraz zejścia do piwnicy; - modernizacja systemu c.o. polegająca na remoncie 
pomieszczenia kotłowni (malowanie ścian). Montaż urządzenia sterującego z automatyką pogodową, 
montaż nowych grzejników panelowych w tym płukanie i regulacja instalacji (grzejniki, zawory 
termostatyczne); - demontaż i montaż oświetlenia (zewnętrznego led), anten itp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45261210-9, 45261320-3, 45321000-3, 
45324000-4, 45331100-7, 45443000-4, 45421100-5

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: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2017-12-15
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00okres gwarancji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2Nazwa: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonnem1) 
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:Zakres robót obejmuje: - pokrycie dachu podwójnie papą termozgrzewalną wraz z 
reperacją istniejącej papy. Rozebranie rynien, rur spustowych, parapetów i obróbek blacharskich oraz 
montaż parapetów i wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynk wraz zamontowaniem 
nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynk powlekanej; - skucie zmurszałych tynków na 
ścianach i ościeżach, uzupełnienie ubytków tynków na elewacjach - docieplenie ścian zewnętrznych 
szkoły styropianem EPS 80-034 FASADA – przyklejany do ścian wykończony tynkiem mineralnym 



barwionym w masie wraz z wykonaniem nowej elewacji budynku akrylowym tynkiem strukturalnym 
wraz z malowaniem; - wymianę okienek na okna PCV, ramka z nawiewnikiem regulowanymi 
automatycznie, ocieplenie ościeży styropianem; - wymianę drzwi piwnicznych na pełne metalowe 
ocieplane, w tym montaż zadaszenia z poliwęglanu na wejściami - remont betonowych schodów przed
budynkiem wraz z malowaniem balustrad (w tym schodów do piwnicy); - wymiana i montaż 
elementów c.o. wraz z regulacją i płukaniem instalacji (grzejniki, zawory termostatyczne) - demontaż 
i ponowny montaż oświetlenia, anten itp., remont instalacji odgromowej (demontaż i montaż pod 
warstwą ocieplenia na ścianach).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45261210-9, 45261320-3, 45321000-3, 
45324000-4, 45331100-7, 45443000-4, 45421100-5

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: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-08-15
5) Kryteria oceny ofert: 
KryteriumZnaczeniecena60,00okres gwarancji40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Radomin, 22.08.2017r.
Zatwierdził

        Wójt Gminy Radomin
         (-) inż. Piotr Wolski 


