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Ogłoszenie nr 534791-N-2018 z dnia 2018-03-22 r.

Gmina Kowalewo Pomorskie: Adaptacja istniejącego budynku położonego w Kowalewie
Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby Urzędu Miejskiego oraz Przedszkola.
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
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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 Kowalewo Pomorskie, krajowy numer identyfikacyjny 871118595,
ul. Plac Wolności 1 , 87-410 Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel.
566 841 024, , e-mail um.kowalewo@wp.pl, , faks 566 841 071.
Adres strony internetowej (URL): www.kowalewopomorskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.bip.kowalewopomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

22.03.2018, 09:31

3 z 20

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=486c3a...

zamówienia
Tak
www.bip.kowalewopomorskie.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:
Nie
Inny sposób:
Ofertę (zamkniętą w kopercie) należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu lub drugiej zamkniętej
kopercie w siedzibie zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu
składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania
przesyłką pocztową czy kurierską
Adres:
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, biuro nr 2
(sekretariat)

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

22.03.2018, 09:31

4 z 20

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=486c3a...

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja istniejącego budynku
położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby Urzędu
Miejskiego oraz Przedszkola.
Numer referencyjny: TIiGG.271.4.2018
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 wykonanie zadania pn. Adaptacja istniejącego budynku
położonego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby Urzędu
Miejskiego oraz Przedszkola w zakresie: rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku wraz z
rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej, wykonanie utwardzeń, oświetlenia,
zagospodarowania terenu i wyposażenia . Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i
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w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych (opracowania wykonane przez Biuro Projektowe i Nadzory Budowlane mgr inż.
Marcin Bartoś 77-300 Człuchów, Rychnowy 1b; części składowe dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 3
wzoru umowy), zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, na podstawie
oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami
administracyjnymi. 3.2. Uwaga Z realizacji wyłączony jest następujący zakres prac: roboty
budowlano-montażowe, instalacyjne oraz wyposażenie w części budynku określonego w projekcie
budowlanym jako etap 2 (roboty wewnątrz dwóch lokali mieszkalnych znajdujących się w obiekcie parter i piętro). Wykonawca zabezpiecza nieprzerwaną ciągłość w dostawie ciepła, wody i energii
elektrycznej do ww. części mieszkalnej w budynku oraz odpływ z mieszkań ścieków do kanalizacji
sanitarnej z uwzględnieniem możliwości zakończenia robót budowlanych w etapie 2 w dowolnym
czasie. 3.3. Zakres robót obejmuje w szczególności: Adaptacja istniejącego budynku położonego w
Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13 na potrzeby siedziby Urzędu Miejskiego oraz
Przedszkola (kat. IX, XII) na działce nr 255/3, ul. Konopnicka 13, Kowalewo Pomorskie, obręb
Kowalewo Pomorskie 0004, gm. Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie. Roboty na
podstawie projektu zagospodarowania terenu: • rozbiórka istniejących utwardzeń, ogrodzenia, małej
architektury itp • wycinkę drzew wraz z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę • całość rozbiórki i
wycinki wykonać łącznie z utylizacją – materiał inwestora • rozbudowa budynku o klatki schodowe •
nadbudowa części parterowej budynku • budowa parkingów wraz z całym utwardzeniem • budowa
dodatkowego zjazdu • budowa nowego przyłącza kanalizacji deszczowej • przebudowa przyłączy
kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej • budowa dodatkowej zew. instalacji elektrycznej
oświetleniowej • budowa małej architektury w tym placu zabaw • ogrodzenie całego terenu Roboty na
podstawie projektu architektoniczno-budowlanego, budowlano-instalacyjnego: • rozbudowa budynku
o klatki schodowe wraz z instalacjami • nadbudowa części parterowej budynku wraz z instalacjami •
remont elewacji istniejącego budynku :

demontaż istniejących warstw całego dachu oraz wykonanie

nowych warstw łącz-nie z nowym ociepleniem, pokryciem, orynnowaniem i nową instalacją odgromową - uwzględniając dodatkowe drobne zmiany jak w projekcie. Demontaż istnieją-cych zadaszeń
metalowych nad wejściami i wykonanie nowych z blachy płaskiej w kolorze od zewnątrz i od
wewnątrz w uzgodnieniu z zamawiającym. Barierki i kon-strukcje zadaszenia wykonać nowe jak w
budynku ze stali nierdzewnej.
wykonanie nowych

demontaż istniejących schodów zew. i wszelkich barierek –

wymiana częściowa istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej na nową łącznie z

pa-rapetami okiennymi zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz wszelka obróbka z tym związana,
wszystkie parapety odmalowane na kolor jak nowe.

ocieplenie *częściowo budynku styropianem
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10cm + wykonanie tynków i malowania elewacji oraz ocieplenie fundamentów ekstrudowaną pianką
polistyrenową XPS 10cm + wykonanie nowego cokołu *częściowo zerwać istniejący styropian na
budynku wykonać ocieplenie wełna 20cm + wykonanie tynków i malowania elewacji oraz zerwać
ocieplenie fundamentów i wykonać nowe wełna 20cm + wykonanie nowego cokołu
nowych barierek, nowego wykończenia schodów zewnętrznych
metalowych w oknach

wykonanie

usunięcie wszystkich krat

całość rozbiórki i demontażu wykonać łącznie z utylizacją – materiał

inwestora • przebudowa:

rozbiórka całej instalacji sanitarnej i elektrycznej, za wyjątkiem etapu 2.

Etap 2 na-leży zostawić jako inne zamówienie publiczne na roboty budowlane lub możliwość jako
roboty uzupełniające

rozbiórka ścian, stropów i posadzek jak w projekcie etap1. Etap 2 należy

zostawić jako inne zamówienie publiczne na roboty budowlane lub możliwość jako roboty
uzupełniające

całość rozbiórki wykonać łącznie z utylizacją – materiał inwestora

budowa nowych

stropów, ścian i posadzek jak w projekcie etap1. Etap 2 należy zo-stawić jako inne zamówienie
publiczne na roboty budowlane lub możliwość jako roboty uzupełniające

wykonanie nowej

instalacji wod-kan, co, kanalizacji sanitarnej w tym w kuchni, wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej,
tp, niskoprądowej • remont:

w piwnicy, parterze i piętrze skucie wykończenia posadzek wykonanie

bruzd na in-stalacje jak w projekcie branżowym, uzupełnienia, wykonanie nowego wykończenia
posadzki jak w projekcie

w piwnicy, parterze i piętrze: - oczyszczenie, gruntowanie, cekolowanie,

wymalowanie ścian i sufitu całego budynku – kolor do uzgodnienia z zamawiającym

odmalowanie

wszystkich istniejących parapetów, kolor jak parapety nowe • wyposażenie całego obiektu. Bilans
terenu • Powierzchnia użytkowa – 3748,67 m2 w tym istniejąca: 3338,96 m2 w tym projektowana:
409,71 m2 • Powierzchnia zabudowy – 1629,18 m2 w tym istniejąca: 1542,63 m2 w tym
projektowana: 86,55 m2 • Kubatura – 11985,73 m3 w tym istniejąca: 9216,32 m3 w tym
projektowana: 2769,41 m3 • Wysokość budynku 9,67 m • Liczba kondygnacji nadziemnych – 2 •
Liczba kondygnacji podziemnych – 1 • Technologia – tradycyjna • Funkcja – budynek oświaty i
administracji (kat. IX, XII) Forma architektoniczna i funkcja obiektu Bryła budynku na rzucie trzech
połączonych prostokątów. Budynek projektowany trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony,
kryty dachem płaskim. Do części gminy prowadzi główne wejście z windą do części przedszkolnej
prowadzi główne wejście jak do istniejącej szkoły. Pozostałe klatki służą jako ewakuacja i
komunikacja wewnętrzna. Budynek, jego układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz
rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowlanych zaprojektowane są w sposób
odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia. Planowana
rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wykonana będzie w technologii tradycyjnej murowanej,
żelbetowej i prefabrykowanej, dach płaski (stropodach) o nachyleniu 2%. Podczas budowy zostaną
użyte materiały z atestem z dopuszczeniem dla budownictwa. Każdy wyrób budowlany znajdujący się
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na rynku powinien mieć certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną albo
deklarację zgodności producenta z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. Wyrób powinien być
oznaczony znakiem budowlanym CE lub B. Technologia budowania tradycyjna przy użyciu
podstawowych urządzeń i maszyn. Ewentualne wykopy ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego
powszechnie stosowanego. Murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych przy użyciu pustaków z
bloczków wapienno-piaskowych gr. 24 cm. Teren, na którym będą prowadzone prace zostanie
ograniczony tylko do miejsca budowy i prowadzonych wykopów. W żaden sposób tereny przyległe nie
zostaną eksploatowane bardziej niż dotychczas podczas budowy i po ich zakończeniu. Wewnątrz
budynku pomieszczenia zostaną wyłożone materiałem dopuszczonym do użytku przez dzieci.
Pomieszczenia ogólne zostaną wytynkowane i pomalowane farbami emulsyjnymi ogólnego
przeznaczenia z atestem na pomieszczenia gdzie mogą przebywać ludzie. Posadzki w komunikacji i
pozostałych pomieszczeniach technicznych z gresu. Obiekt umożliwia korzystanie przez osoby
niepełnosprawne z części nowoprojektowanej klatka schodowa z windą dostępną od zewnątrz.
Zamawiający nie przewiduje wyłączenia obiektu z użytkowania na czas prowadzenia robót objętych
niniejszym zamówieniem do dnia 18 lipca 2018r. (szkoła) i w całym okresie realizacji zamówienia
część mieszkalna . Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych, stanowi zał. nr 1 do SIWZ - do wglądu na stronie internetowej oraz w siedzibie
zamawiającego, w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w
Kowalewie Pomorskim przy ul. Św. Mikołaja 5 (parter), 87-410 Kowalewo Pomorskie, w godzinach
9:00-14:00, od poniedziałku do piątku. Podane nazwy własne (pochodzenie, producent itd.) mają
jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych
materiałów. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki,
który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub
pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego produktu oraz powinien
mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Przedmiar robót (załącznik nr 2 do SIWZ) należy
zweryfikować i traktować, jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45260000-7
45262300-4
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45262311-4
45262350-9
45262310-7
45410000-4
45442100-8
45450000-6
45260000-7
45421100-5
45310000-3
45330000-9
45331100-7
45331000-6
45331220-4
45231300-8
45333000-0

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:
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lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe: Ustala się termin zakończenia robót budowlanych: nie później niż 12
miesięcy od daty podpisania umowy. 1. Przekazanie placu budowy w dwóch etapach tj.: I etap - w
terminie 14 dni od daty podpisania umowy, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uwzględniającego wykonanie robót przy obiekcie funkcjonującym (szkoła) do
dnia 18 lipca 2018 r. (określenie terminu do kiedy będzie funkcjonowała szkoła). Harmonogram
winien określać zakres robót, które będą i mogą być wykonywane przez Wykonawcę w terminie jw. II
etap - 18 lipca 2018 r. (po opróżnieniu szkoły).

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 szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca powinien potwierdzić, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000 zł.;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wybudowaniu
obiektu budowlanego lub rozbudowie obiektu budowlanego ( art. 2 ust. 5d pzp ) lub nadbudowie i
przebudowie obiektu budowlanego z przegrodami zewnętrznymi pionowymi w technologii
tradycyjnej o kubaturze minimum 11000 metrów sześciennych i wartości tych robót minimum
15.000.000,00 zł. b) dysponuje lub będzie dysponował osobami ,które będą uczestniczyć w
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wykonaniu zamówienia i posiadają następujące kwalifikacje : - konstrukcyjno-budowlanej kierownik budowy (min. 1 osoba), - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych - kierownik robót (min. 1 osoba), - instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych kierownik robót (min.1 osoba) - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych – kierownik robót (min.1 osoba) wydane na podstawie ustawy Prawo
Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub inne
odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Zamawiający dopuszcza możliwość
łączenia przez jedną osobę wymienionych specjalności .
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 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
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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. wykazu 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 – według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 2.
Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.– wypełniony załącznik nr 8.
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
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USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 3, 2. Dowód wniesienia wadium (oryginał). 3.
Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 4. W celu oceny, czy wykonawca
polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu za-mówienia
publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego; d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5.
Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do ....
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W
przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie,
że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy). 6. Wykonawca, w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
(zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
(zgodnie z treścią załącznika nr 6. 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. 7. Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy
składa oświadczenie jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z
podaniem firm podwykonawców - zał. nr 11 do SIWZ. Oświadczenie składane w przypadku
zamiaru korzystania z podwykonawców. 8. Pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym
dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie
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wynika wprost z dokumentów rejestrowych; 9. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno: - jednoznacznie określać postępowanie, do
którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, - wymieniać wszystkich Wykonawców,
którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, - każdy z tych Wykonawców musi podpisać
się na dokumencie pełnomocnictwa. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z
Pełnomocnikiem. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia,
przedłożyć Zamawiającemu łączącą Wykonawców umowę (umowę cywilnoprawną) zawierającą w
swojej treści następujące postanowienia: - sposób ich współdziałania, - zakres prac powierzonych
do wykonania każdemu z nich, - numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane
płatności z tytułu realizacji kontraktu, - solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania
zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i
każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego. Termin, na jaki została
zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie
zamówienia.

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. Informacja na temat wadium: 200.000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych). 2. Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium
powinien być zgodny z terminem związania ofertą. 3. Wykonawca wnosi wadium: w pieniądzu,
sposób przekazania: na konto zamawiającego BS Kowalewo Pom. 58 9496 0008 0000 1720 2000
0052 lub w jednej z poniżej podanych form: 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem
pieniężnym; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
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r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U z 2016r poz.359 i 2260 oraz
2017r poz.1089). Odpowiedni dokument należy dołączyć do oferty.

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:
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Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

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

Informacje dodatkowe:

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

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

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

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

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
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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 brutto oferty 60,00
okres rękojmi

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:
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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:
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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:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty: 1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć
będzie: a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji proj., b)
zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w
dokumentacji projektowej, c) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego. 2)
jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn
niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą: a) warunków pogodowych
uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z warunkami określonymi w STWiOR, b)
uwarunkowań formalno - prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian w
dokumentacji proj. na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron, c) innych
okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , d) znalezisk
skutkujących koniecznością wstrzymania robót, 3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie konieczności
wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych robót dodatkowych nie objętych
zamówieniem podstawowym w ramach zamówień dodatkowych (w tym dotyczących zmiany
technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej dokumentacji projektowej lub zmiany
materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej), których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy. Wówczas Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy
przedmiar i kosztorys, a ustalenie wynagrodzenia za roboty dodatkowe odbywać się będzie na
podstawie czynników cenotwórczych określonych w formularzu ofertowym oraz w § 10 ust 3 umowy;
4) wprowadzenia zmian wynikających ze zmiany przepisów prawa mającej wpływ na realizację
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przedmiotu umowy. 5) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących wynikiem wykonywania
robót przy funkcjonującym obiekcie. 6) Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany zakresu robót
ustalonych w dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę przedstawi: opis proponowanej
zmiany, przedmiar i niezbędne rysunki. 7) Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót strona inicjująca zmianę
przedstawi: projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją o
konieczności zmiany pozwolenia na budowę, przedmiar i niezbędne rysunki. 8) Do każdej propozycji
zmiany, inicjujący zmianę przedstawi: opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,
uzasadnienie zmiany oraz obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia. 9) Zmiany
zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną przez
Zamawiającego, w skład której wejdzie inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy,
zatwierdzonego przez Zamawiającego. 10) Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności
zachowania formy pisemnej. 11) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody.
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: 2018-04-09, godzina: 12:00,
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: 2018-05-08 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
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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

22.03.2018, 09:31

