
 

 

Ogłoszenie nr 576675-N-2020 z dnia 2020-08-21 r.  

Gmina Wierzchowo: Termomodernizacja budynków Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali Wiejskiej w 

Świerczynie Gmina Wierzchowo 

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  

Tak  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: Biuro Usług OFERTA. Zamówienia Publiczne. Ryszard Dąbrowski Ul. 



Podchorążych 13a/4, 64-920 Piła  

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 Wierzchowo, krajowy numer identyfikacyjny 

33092059300000, ul. ul. Długa  29 , 78-530  Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie, 

państwo Polska, tel. 943 618 327, e-mail oswiata@wierzchowo.pl, faks 943 618 487.  

Adres strony internetowej (URL): www.bip.wierzchowo.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)  

Nie  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  

Nie  

www.bip.wierzchowo.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:  

Urząd Gminy Wierzchowo ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo  

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 



adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie oraz Sali 

Wiejskiej w Świerczynie Gmina Wierzchowo  

Numer referencyjny: ZP.271.4.2020  

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:  

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 termomodernizacja trzech 

budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Wierzchowo i Świerczyna w Gminie 

Wierzchowo. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części : Część Nr 1 : 

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie. Część 

Nr 2 : Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie Część Nr 3 : 

Termomodernizacja budynku Sali Wiejskiej w Świerczynie Gmina Wierzchowo Wykonawca 



może złożyć ofertę na dowolną ilość części pod warunkiem spełnienia warunków udziału na 

wybrane części i złożenia kompletnej oferty na wybrane części zamówienia.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45320000-6 

45262100-2 

45231112-3 

45333000-0 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN  

(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: 2021-06-30  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: 1. rozpoczęcie wykonywania 

zamówienia – nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, 2. zakończenie 



wykonywania przedmiotu zamówienia – do 30.06.2021r z tym, że : 1) wymiana kotłów części 

Nr 1 i Nr 2 ) i wykonanie węzła cieplnego wraz z rurociągiem z rur preizolowanych ( część 

Nr 3 ) – musi być wykonana do 30.11.2020r, 2) na budynku GOPS wymagane roboty 

dachowe wraz z jego dociepleniem oraz docieplenie ścian (część Nr 1) - muszą być wykonane 

do 31.10.2020r. 3. Termin wykonywania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku 

wystąpienia utrudnień spowodowanych stanem epidemii w kraju, które miały wpływ na : 1) 

dostęp do zakupu materiałów lub urządzeń, 2) transport materiałów lub urządzeń, 3) 

ograniczony czas pracy pracowników, 4) przemieszczanie się ludzi i sprzętu, 5) wykonywanie 

części dostaw przez podwykonawców, jeżeli opóźnienia były spowodowane okolicznościami, 

o których mowa w niniejszym punkcie.  

 

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: nie określa się  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej :  na część Nr 

1: 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).  na część Nr 2: 80.000 zł (słownie: 

osiemdziesiąt tysięcy złotych).  Na część Nr 3: 110.000 zł ( sto dziesięć tysięcy złotych ) 

Jeżeli wykonawca składa ofertę na kilka części, to musi posiadać środki finansowe 

stanowiące sumę kwot przewidzianych dla poszczególnych części. Ocena spełniania warunku 

zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych 

lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc, 

na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 



dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku złożenia 

przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane 

finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) 

(strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania 

się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs 

Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z 

podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: 1) Doświadczenia ( niezależnie od wybranej części zamówienia). O 

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli co 

najmniej :  dwie roboty budowlane polegające na termomodernizacji w budynkach ścian 

zewnętrznych i stropodachów lub dachów,  dwie roboty budowy sieci z rur preizolowanych 

o długości min. 100 mb wraz z węzłem ciepłowniczym ( dotyczy tylko części Nr 3 ). Ocena 

spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót 

budowlanych i załączonych dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane 

należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i 

prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na 

zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Osób 

zdolnych do wykonania zamówienia – dotyczy każdej z części. O udzielenie zamówienia 



mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować : a) kierownikiem 

budowy - (1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, bądź też odpowiadające im 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy; b) kierownikiem robót sanitarnych 

(1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też odpowiadające im uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające 

wykonywanie funkcji kierownika robót ; Ocena spełniania warunku będzie dokonana na 

podstawie złożonego wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia, na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

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: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą 

wykazać, że: 1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, 2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do 

wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, 3) 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania, 4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo 

musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza, 5) przed zawarciem 

umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako 



najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę 

tych wykonawców.  

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)  

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. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda 

złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 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 Pzp. Zamawiający żąda od wykonawcy, który na 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt. 

1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 



ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co 

do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

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:  

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 

złożenia następujących oświadczeń i dokumentów : 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, wg wzoru załącznika Nr 7; 2) 

wykaz 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, wg wzoru załącznika Nr 8; 3) informację banku 

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 

1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.  

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)  

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) 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 wykonania zamówienia  60,00 

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane  30,00 

Termin rozliczenia za wykonanie robót  10,00 



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. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach 

określonych w Pzp, jak również w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie. 2. 

Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich 

wprowadzenia: 1) dopuszcza się możliwość zmiany osób, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2 

pod warunkiem, że wystąpiła okoliczność wymieniona w § 10 ust. 4 umowy. Nie dopuszcza 

się zmiany ww. osób przed rozpoczęciem wykonywania robót. Zmiana osoby musi być 

uzasadniona. Niedopuszczalna zmiana osób, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt. 2 może być 

podstawą do rozwiązania umowy z wyłącznej winy Wykonawcy, 2) dopuszcza się zmianę 



terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub 

będzie miało wpływ na wykonanie umowy w szczególności : a) zawieszenia robót przez 

organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) szczególnie 

niesprzyjających warunków atmosferycznych (długotrwałe – powyżej 5 dni : długotrwałe 

ulewne deszcze, długotrwałe wysokie temperatury – powyżej 25˚C ) lub wytworzenia się 

warunków gruntowo-wodnych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z 

zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, co może mieć 

wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu rękojmi i gwarancji. Wystąpienie 

niekorzystnych warunków pogodowych wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz 

pisemnie Inżynierowi i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez 

Inżyniera i stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej, c) opóźnienia 

spowodowane uzgodnieniami z poszczególnymi organami, pod warunkiem, że Wykonawca 

ze swojej strony wykonał czynności z zachowaniem należytej staranności i terminowości, d) 

nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niż założono warunki geologiczne, 

archeologiczne, terenowe, w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i 

niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane, e) 

zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego 

z realizacji części przedmiotu umowy z przyczyn od Zamawiającego niezależnych, f) 

konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień 

publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu 

umowy, g) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do 

zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, h) wystąpienie opóźnień 

w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, 

które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, i) 

wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, j) wystąpienie działania siły wyższej 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, k) 



działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie jest 

konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, l) niemożności wykonania robót z powodu braku 

dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, m) utrudnień spowodowanych stanem epidemii w kraju, które miały wpływ na: 

 dostęp do zakupu materiałów budowalnych lub urządzeń,  transport materiałów lub 

urządzeń,  ograniczony czas pracy pracowników,  przemieszczanie się ludzi i sprzętu,  

wykonanie części robót przez podwykonawców, jeżeli opóźnienia były spowodowane 

okolicznościami, o których mowa w niniejszym punkcie. n) wystąpienie innych opóźnień lub 

przestojów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 3. W przypadku ograniczenia 

zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 

pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już 

koszty tego zakresu rzeczowego. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia 

umownego w związku z robotami dodatkowymi, zaniechanymi i zamiennymi. 5. W 

przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu 

umowy zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie 

odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z robotami 

zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, 6. Jeżeli w toku 

realizacji przedmiotu umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty 

pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu umowy na 

podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen 

jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz 

przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu 

wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie czynników kalkulacyjnych i cen 

jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich 

elementów rozliczeniowych, podstawą będą powszechnie stosowane katalogi KNR i ceny 

rynku lokalnego. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie 

powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności. 7. 

Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień umowy, takie jak: 1) zmiany technologii 

wykonywania robót i/lub rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w 



przypadku w szczególności zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia 

przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo 

wyższych lub technologicznie nowszych albo właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana 

rodzaju materiałów, urządzenia wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie 

której wymaga przedstawienia przez wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z 

pisemnym potwierdzeniem producenta parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju 

materiałów i/lub technologii realizacji, jeśli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga 

sporządzenia aneksu do umowy, 2) zmiana umowy w zakresie podwykonawców, za 

uprzednią zgodą Zamawiającego, tj. możliwe powierzenie podwykonawcom innej części 

robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a 

także możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to 

postanowieniom SIWZ, 3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na 

rzecz Wykonawcy na skutek np. zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o 

dofinansowanie przedsięwzięcia, 4) zmiana wynikająca z przejęcia zobowiązań przez 

Zamawiającego względem podwykonawców Wykonawcy; 8. Zamawiający dopuszcza zmianę 

umowy w następujących przypadkach : 1) w przypadku wykrycia wad dokumentacji 

projektowej na etapie wykonywania umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność 

zmiany wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności 

powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą 

konieczne gdyż kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego 

wadą, 2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 9. W uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, 

w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. 

Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Inżyniera lub Zamawiającego 

rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do 

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 10. Przewiduje się dokonanie zmiany treści umowy, 

jeżeli zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione warunki określone w art. 144 ust. 

1 pkt. 2 ustawy Pzp. 11. Określając warunki dokonania dopuszczalnej zmiany umowy, 

sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) 



uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na 

wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin 

zakończenia Umowy. 12. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu. ZMIANY UMOWY W SYTUACJI ZAISTNIENIA 

OKOLICZNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM EPIDEMII i STANU 

ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia 

okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii, które wpływają lub mogą wpłynąć na 

należyte wykonanie umowy. 2. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o 

wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii na należyte wykonanie umowy, o 

ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 3. Każda ze Stron umowy może zawnioskować o 

jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do 

złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia 

okoliczności będących podstawą do zmiany. 4. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać 

co najmniej: 1) zakres proponowanej zmiany, 2) opis okoliczności faktycznych 

uprawniających do dokonania zmiany, 3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę 

prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień umowy, 4) informacje i dowody 

potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. 

5. Dowodami, o których mowa w ust. 4 pkt. 4) powyżej, są wszelkie oświadczenia lub 

dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 1) 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące nieobecności pracowników lub osób świadczących 

pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub 

mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia, 2) decyzje wydane przez Głównego 

Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego 

inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem epidemii, nakładające na wykonawcę 

obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 3) polecenia 

lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa 

Rady Ministrów, związane z przeciwdziałaniem epidemii, o których mowa w art. 11 ust. 1–3 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. poz. 374, ze zm.), 4) analiza rynku 

potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, produktów 



lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, 5) dokument potwierdzający obiektywne 

trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do 

wykonania umowy, takie jak w szczególności oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim 

(np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą), 6) dokument potwierdzający 

wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji 

umowy lub poszczególnych świadczeń, 7) dokument potwierdzający wystąpienie 

okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, a które 

wpływają na termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń, 8) dokument 

potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wpływ na termin wykonania 

umowy lub poszczególnych świadczeń, 9) dokument potwierdzający zmianę kosztu 

Wykonawcy wynikającą ze zmiany przedmiotu lub terminu wykonania umowy (np. oferty 

dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub producentów sprzętu, lub innych podmiotów 

oferujących świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania 

proponowanej zmiany), 10) dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych 

danin publiczno-prawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać 

poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą umowy, 11) innych okoliczności, które 

uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy. 6. Strona 

wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń 

zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do 

dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 7. W przypadku 

złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może:  

zaakceptować wniosek o zmianę,  wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia 

wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem 

takiego wezwania,  zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie 

wnioskowanej zmiany,  odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno 

zawierać uzasadnienie. 8. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę 

przedstawiającą przebieg spotkania i jego ustalenia. 9. W przypadku sporu pomiędzy 

Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – w szczególności w 

odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację umowy – 

Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na 



temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą 

Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona 

wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko 

Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii 

ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają 

do zmiany wynagrodzenia umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2020-09-09, godzina: 10:00,  

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  

> język 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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Tak  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część 

nr:  
1 Nazwa:  

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Wierzchowie. 



1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku (piętro) Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie ( dalej GOPS ) przy ul. Parkowej 5. Budynek 

piętrowy, podpiwniczony ze stropodachem dwuspadowym krytym papą z obróbkami 

blacharskimi. Stolarka okienna PCV i drewniana. Zakres robót obejmuje :  wymiana kotła i 

instalacji kotłowej na kocioł gazowy,  przygotowanie pomieszczenia kotłowni do nowego 

kotła,  rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 

25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych – od punktu redukcyjno-pomiarowego do 

kotła,  naczynie zbiorcze przeponowe o poj. 30 dm3, rury i kształtki, wsp. do R=3,0,  

wkład kominowy ze stali kwasoodpornej z podłączeniem do kotła,  przebicie otworów w 

ścianach i osadzenie tulei stalowych 50mm,  wykonanie przyłącza gazowego Sr. C. z rur PE 

100RC SDR 11 o średnicy 32 mm oraz instalacji gazowej wewnętrznej,  montaż kotła 

gazowego 2 – funkcyjnego o mocy 24 kW wraz z automatyką pogodową i instalacją 

wewnętrzną,  przemurowanie kominów z cegieł ponad dach, wykonanie tynków na 

kominach, malowanie tynków farbą emulsyjną,  nakrywy kominów o średniej gr. 7 cm,  

rozbiórka pokrycia z papy na dachów, rozbiórka czapek betonowych kominów,  pokrycie 

dachów papą termozgrzewalną podkładową i nawierzchniową termozgrzewalną, ocieplenie 

stropodachu wentylowanego granulatem z wełny z robotami towarzyszącymi, obróbki 

blacharskie kominów z blachy cynkowej o szer. w rozwinięciu do 25 cm, obróbki blacharskie 

- pasy nadrynnowe i gzymsy z blachy cynkowej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm, montaż 

prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm, 

montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm,  

wywiezienie papy, gruzu,  docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą, styropian 

14cm, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego: nałożenie podkładowej 

masy tynkarskiej, ściany płaskie i powierzchnie poziome,  malowanie tynków zewnętrznych 

farbą silikonową,  parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 

cm. Koszty wykonania przyłącza i opłaty przyłączeniowej obciążają wykonawcę. 

Powierzchnia zabudowy – 351,85 m² Kubatura budynku – 3.502 m³  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45320000-6, 45262100-2 



3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

CENA wykonania zamówienia  60,00 

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane  30,00 

Termin rozliczenia za wykonanie robót  10,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE:- wymiana kotła musi być wykonana do 30.11.2020r, - 

wymagane roboty dachowe wraz z jego dociepleniem oraz docieplenie ścian - muszą być 

wykonane do 31.10.2020r. 

 

Część nr:  2 Nazwa:  Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzchowie  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku (parter) Ośrodka 

Zdrowia w Wierzchowie przy ul. Długiej 43. Budynek piętrowy, podpiwniczony ze 

stropodachem dwuspadowym krytym papą z obróbkami blacharskimi. Stolarka okienna PCV. 

Zakres robót obejmuje :  wymiana kotła i instalacji kotłowej na kocioł gazowy,  wykonanie 

przyłącza gazowego Sr. C. z rur PE 100RC SDR 11 o średnicy 32 mm oraz instalacji gazowej 

wewnętrznej,  montaż kotła gazowego 2 – funkcyjnego o mocy 24 kW wraz z automatyką 

pogodową i instalacją wewnętrzną, rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach 

spawanych o śr. nom. 25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych – od punktu 



redukcyjno – pomiarowego do kotła, przebicie otworów w ścianach i osadzenie tulei 

stalowych 50 mm, naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 30 dm3, rury i kształtki, wsp. do 

R=3,0, wymiana zaworów grzejnikowych o śr. nominalnej 15 mm,  przygotowanie 

pomieszczenia kotłowni – malowanie,  zewnętrzny komin 2-płaszczowy ze stali 

kwasoodpornej z podłączeniem do kotła,  wykonanie docieplenia tarasu: przyklejenie płyt 

styropianowych do stropu tarasu z robotami towarzyszącymi, dwukrotne malowanie farbami 

emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych,  docieplenie ścian i elewacja parteru: styropian 10 

cm, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego (nałożenie podkładowej 

masy tynkarskiej, ściany płaskie i powierzchnie poziome), malowanie tynków zewnętrznych 

farbą silikonową,  wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej,  

demontaż i ponowny montaż rur spustowych w obrębie robót na parterze,  wymiana stolarki 

drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie – zewnętrzne,  

wykonanie dwóch zadaszeń nad wejściem głównym o wymiarach 7,00 x 2,75 m i bocznym o 

wymiarach 4,20 x 2,75 m. Koszty wykonania przyłącza i opłaty przyłączeniowej obciążają 

wykonawcę. Powierzchnia zabudowy – 725 m² Kubatura budynku – 6.095 m³  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45320000-6, 45262100-2 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

CENA wykonania zamówienia  60,00 

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane  30,00 

Termin rozliczenia za wykonanie robót  10,00 



6) INFORMACJE DODATKOWE: wymiana kotła musi być wykonana do 30.11.2020r, 

 

Część 

nr:  
3 Nazwa:  

Termomodernizacja budynku Sali Wiejskiej w Świerczynie Gmina 

Wierzchowo 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Sali Wiejskiej w 

Świerczynie wraz z przebudową zasilania budynku w ciepło. Zakres robót obejmuje :  

demontaż istniejącego źródła ciepła dla budynku i wykonanie węzła ciepłowniczego 

zasilającego budynek Sali z kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Świerczyniey wraz z 

robotami towarzyszącymi,  wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych o 

długości 152,25 m od kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Świerczynie do Sali wraz z 

robotami towarzyszącymi,  docieplenie stropu dachu od góry z wełny mineralnej poziome z 

płyt układanych na sucho – jedna warstwa 10cm, następna warstwa gr. 12cm,  podesty 

komunikacyjne nad salą na poddaszu,  izolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnej,  

wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone,  docieplenie 

ścian zewnętrznych metodą mokrą lekką i elewacja: styropian 14cm, wyprawa elewacyjna 

cienkowarstwowa z tynku mineralnego (nałożenie podkładowej masy tynkarskiej, ściany 

płaskie i powierzchnie poziome, ościeża o szer. 15 cm), malowanie tynków zewnętrznych 

farbą silikonową, licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm – parapety 

zewnętrzne,  odkopanie fundamentów wraz z robotami towarzyszącymi, izolacje cieplne i 

przeciwdźwiękowe, licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian, obrzeża betonowe, 

nawierzchnie z kostki betonowej. Powierzchnia zabudowy – 422,40 m² Kubatura budynku – 

2.894,00 m³  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45320000-6, 45262100-2, 45231112-3, 

45333000-0 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  



PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2021-06-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

CENA wykonania zamówienia  60,00 

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane  30,00 

Termin rozliczenia za wykonanie robót  10,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: wykonanie węzła cieplnego wraz z rurociągiem z rur 

preizolowanych – do 30.11.2020r,  

 

 

 


