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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):
http://www.bip.swietochlowice.pl
Ogłoszenie nr 55295 - 2017 z dnia 2017-03-30 r.

Św ięt ochł ow ice: Rem ont elew acj i budynk ów m iej skich placów ek
ośw iat ow ych w Św ięt ochł ow icach
OGŁOSZENI E O ZAMÓWI ENI U - Robot y budow lane
Zam ieszczanie ogł oszenia: obowiązkowe
Ogł oszenie dot yczy: zamówienia publicznego
Zam ów ienie dot yczy proj ekt u lub pr ogram u w spół f inansow anego ze środków Unii Europej skiej
nie

Nazw a proj ek t u lub pr ogram u
O zam ów ienie m ogą ubiegać się w ył ącznie zak ł ady pr acy chronionej or az w ykonaw cy, k t ór ych
dział alność, lub dział alność ich w yodrębnionych organizacyj nie j ednost ek, kt óre będą r ealizow ał y
zam ów ienie, obej m uj e społ eczną i zaw odow ą int egr acj ę osób będących czł onkam i grup społ ecznie
m arginalizow anych
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 : ZAMAWI AJĄCY
Post ępow anie przeprow adza cent ralny zam aw iaj ący
nie
Post ępow anie przeprow adza podm iot , k t órem u zam aw iaj ący pow ierzył / pow ierzyli
przepr ow adzenie post ępow ania
nie
I nf orm acj e na t em at podm iot u k t ór em u zam aw iaj ący pow ierzył / pow ier zyli prow adzenie
post ępow ania:
Post ępow anie j est przeprow adzane w spólnie przez zam aw iaj ących
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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:

Post ępow anie j est przeprow adzane w spólnie z zam aw iaj ącym i z innych państ w czł onkow skich
Unii Europej sk iej
nie
W przypadk u przeprow adzania post ępow ania w spólnie z zam aw iaj ącym i z innych państ w
czł onk ow sk ich Unii Europej sk iej – m aj ące zast osow anie kraj ow e praw o zam ów ień publicznych:
I nf orm acj e dodat k ow e:
I . 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice,
krajowy numer identyfikacyjny 51589100000, ul. ul. Katowicka 54, 41600 Świętochłowice, woj. śląskie,
państwo Polska, tel. 323 491 800, e-mail zp@swietochlowice.pl, faks 32 349 18 12.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.swietochlowice.pl

I . 2) RODZAJ ZAMAWI AJĄCEGO: Administracja samorządowa
I .3) WSPÓLNE UDZI ELANI E ZAMÓWI ENI A ( j eżeli dot yczy) :
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) KOMUNI KACJA:
Nieograniczony, peł ny i bezpośr edni dost ęp do dokum ent ów z post ępow ania m ożna uzyskać pod
adr esem ( URL)
tak
www.bip.swietochlowice.pl

Adres st rony int ernet ow ej , na k t ór ej zam ieszczona będzie specyf ikacj a ist ot nych w arunk ów
zam ów ienia
tak
www.bip.swietochlowice.pl
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Dost ęp do dokum ent ów z post ępow ania j est ogr aniczony - w ięcej inf orm acj i m ożna uzyskać pod
adr esem
nie

Ofert y lub w niosk i o dopuszczenie do udział u w post ępow aniu należy przesył ać:
Elek t r onicznie
nie
adres

Dopuszczone j est pr zesł anie ofert lub w niosków o dopuszczenie do udział u w post ępow aniu w
inny sposób:
nie
Wym agane j est przesł anie of er t lub w niosków o dopuszczenie do udział u w post ępow aniu w
inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

Kom unik acj a elek t roniczna w ym aga k orzyst ania z narzędzi i urządzeń lub form at ów plików , kt óre
nie są ogólnie dost ępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA I I : PRZEDMI OT ZAMÓWI ENI A

I I .1) Nazw a nadana zam ów ieniu pr zez zam aw iaj ącego: Remont elewacji budynków miejskich placówek
oświatowych w Świętochłowicach
Num er ref er encyj ny: ZPU.271.11.2017
Przed w szczęciem post ępow ania o udzielenie zam ów ienia przeprow adzono dialog t echniczny
nie
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I I .2) Rodzaj zam ów ienia: roboty budowlane
I I .3) I nf orm acj a o m ożliw ości sk ł adania of er t częściow ych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Of er t y lub w niosk i o dopuszczenie do udział u w post ępow aniu m ożna sk ł adać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Mak sym alna liczba części zam ów ienia, na k t ór e m oże zost ać udzielone zam ów ienie j ednem u
w yk onaw cy:
4

I I .4) Kr ót ki opis przedm iot u zam ów ienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku part nerst w a innow acyj nego ok reślenie zapot rzebow ania na innow acyj ny pr odukt , usł ugę lub robot y budow lane: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych elewacji budynków miejskich placówek
oświatowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: 1) Naprawa oraz odtworzenie
fragmentów elewacji, w tym w strefie wejścia oddziału żłobkowego wraz z wykonaniem napraw (scalenia)
spękań/rys ścian w Przedszkolu Miejskim nr 13 przy ul. Sudeckiej 1, 2) Naprawy fragmentów elewacji
wykonanej z prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul.
Łagiewnickiej 65, 3) Remont elewacji wykonanej w technologii lekkiej-mokrej w Szkole Podstawowej nr 2 przy
ul. Wyzwolenia 50 4) Remont elewacji od strony wejścia głównego do budynku w Szkole Podstawowej nr 19
przy ul. Bolesława Chrobrego 4. Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych jego części zawarty jest
załączniku nr 1 do specyfikacji oraz w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji.

I I .5) Gł ów ny k od CPV: 45000000-7
Dodat k ow e k ody CPV:45443000-4, 45442100-8, 45410000-4
I I .6) Cał k ow it a w ar t ość zam ów ienia (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)
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I I .7) Czy przew iduj e się udzielenie zam ów ień, o kt órych m ow a w ar t . 67 ust . 1 pk t 6 i 7 lub w ar t .
134 ust . 6 pk t 3 ust aw y Pzp: nie
I I .8) Ok res, w k t ór ym realizow ane będzie zam ów ienie lub okres, na k t óry zost ał a zaw art a um ow a
ram ow a lub ok res, na k t óry zost ał ust anow iony dynam iczny syst em zakupów :

I I .9) I nf orm acj e dodat k ow e:

SEKCJA I I I : I NFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMI CZNYM,
FI NANSOWYM I TECHNI CZNYM
I I I .1) WARUNKI UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U
I I I .1.1) Kom pet encj e lub upraw nienia do pr ow adzenia ok r eślonej dział alności zaw odow ej , o
ile w ynik a t o z odr ębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
I I I .1.2) Syt uacj a f inansow a lub ek onom iczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
I I I .1.3) Zdolność t echniczna lub zaw odow a
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że: 1) w zakresie części I zamówienia: a) wykonał nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu
lub remoncie okładzin zewnętrznych elewacji (z wyłączeniem wypraw malarskich), o wartości co najmniej
10.000 zł brutto każda robota. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.: jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą co najmniej 3 letnie
doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności, Zamawiający informuje, że zgodnie z
treścią art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w
art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wpis na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim
terminem ważności. 2) w zakresie części II zamówienia: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu lub remoncie okładzin
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zewnętrznych elewacji (z wyłączeniem wypraw malarskich), o wartości co najmniej 7.000 zł brutto każda
robota. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.: - jedną osobą, która
będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu
robotami budowlanymi w tej specjalności, Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi
wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz zgodnie z
odrębnymi przepisami wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 3) w zakresie części III
zamówienia: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną (1) robotę
budowlaną polegającą na wykonaniu lub remoncie elewacji w technologii lekkiej-mokrej, o wartości co
najmniej 150.000 zł brutto każda robota. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia tj.: - jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą co najmniej
3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej specjalności, Zamawiający informuje, że
zgodnie z treścią art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w
art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wpis na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim
terminem ważności. 4) w zakresie części IV zamówienia: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu lub remoncie elewacji w
technologii lekkiej-mokrej, o wartości co najmniej 5.000 zł brutto każda robota. b) dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.: - jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika
budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjnobudowlanej oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w tej
specjalności, Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do
centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz zgodnie z odrębnymi przepisami
wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym
przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
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
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kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
I I I .2) PODSTAWY WYKLUCZENI A
I I I .2.1) Podst aw y w yk luczenia ok r eślone w art . 24 ust . 1 ust aw y Pzp
I I I .2.2) Zam aw iaj ący przew iduj e w yk luczenie w ykonaw cy na podst aw ie art . 24 ust . 5 ust aw y
Pzp nie
I I I .3) WYKAZ OŚWI ADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWI ERDZENI A, ŻE NI E PODLEGA ON WYKLUCZENI U ORAZ SPEŁNI A WARUNKI UDZI AŁU W
POSTĘPOWANI U ORAZ SPEŁNI A KRYTERI A SELEKCJI
Ośw iadczenie o niepodleganiu w yk luczeniu or az speł nianiu w ar unków udział u w post ępow aniu
tak
Ośw iadczenie o speł nianiu k r yt eriów selekcj i
nie
I I I .4) WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający
żąda następujących dokumentów: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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; b) 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, 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; c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
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grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; d) oświadczenia
wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne; e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716);
I I I .5) WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
I I I .5.1) W ZAKRESI E SPEŁNI ANI A WARUNKÓW UDZI AŁU W POSTĘPOWANI U:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem b) 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; wzór wykazu zawiera załącznik nr 7 do specyfikacji, c)
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór
wykazu zawiera załącznik nr 8 do specyfikacji
I I I .5.2) W ZAKRESI E KRYTERI ÓW SELEKCJI :
I I I .6) WYKAZ OŚWI ADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANI U NA WEZWANI E ZAMAWI AJACEGO W CELU POTWI ERDZENI A OKOLI CZNOŚCI , O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
I I I .7) I NNE DOKUMENTY NI E WYMI ENI ONE W pkt I I I .3) - I I I .6)
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (treść formularza zamieszczona w załączniku nr 3), 2)
oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
wraz z podaniem nazw ( firm) podwykonawców ( w treści formularza ofertowego), 3) kosztorys ofertowy
sporządzony metodą uproszczoną, 4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
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o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), 5)
pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się
na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego
Rejestru Sądowego lub Wykonawca w przypadku osób fizycznych, 6) w przypadku wniesienia wadium w
postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu,

SEKCJA I V: PROCEDURA
I V.1) OPI S
I V.1.1) Tryb udzielenia zam ów ienia: przetarg nieograniczony
I V.1.2) Zam aw iaj ący żąda w niesienia w adium :
tak,
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium: 1) w
zakresie części I zamówienia w wysokości 300 zł ( słownie: trzysta złotych), 2) w zakresie części II
zamówienia w wysokości 200 zł ( słownie: dwieście złotych), 3) w zakresie części III zamówienia w
wysokości 4.000 zł ( słownie: cztery tysiące złotych), 4) w zakresie części IV zamówienia w wysokości 100 zł
( słownie: sto złotych), 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania
ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wykonawca samodzielnie decyduje o formie wniesienia
wadium. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w
Świętochłowicach ING Bank Śląski S.A. Katowice O/Świętochłowice: 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 z
dopiskiem: „Remonty elewacji dotyczy części …… zamówienia” 6. Wadium musi znaleźć się na koncie
Zamawiającego do dnia 14.04.2017 r. do godz. 10:00. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem
bankowym Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 7.
Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w terminie określonym w pkt 6 w formie oryginału w
Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w kasie Urzędu mieszczącej się na niskim parterze
pok. Nr 5. 8. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną uważa się za
wniesione prawidłowo. 9. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dokumenty
wadialne (gwarancja) wystawione w walutach obcych innych niż złoty polski zostaną przeliczone przez
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Zamawiającego dla potrzeb oceny wniesienia wadium w wymaganej wysokości, według średniego kursu
złotego dla danej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na
dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut,
Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w
którym Narodowy Bank Polski opublikuje informacje. 10. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę
wadium na cały okres związania ofertą. 11. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom
uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem tego Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. 13. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy zwróci wadium w przypadku wycofania oferty
przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie określonym
przez Zamawiającego. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zgodnie z treścią przepisu art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca,
którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego wyłącznie wtedy
gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) wykonawca nie wniesie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, 3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

I V.1.3) Pr zew iduj e się udzielenie zaliczek na poczet w ykonania zam ów ienia:
nie

I V.1.4) Wym aga się zł ożenia of ert w post aci kat alogów elek t ronicznych lub doł ączenia do of er t
kat alogów elek t ronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:

2017-03-30 13:56

Ogłoszenie

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=f744822c-1c73-4685-9d91...

nie
Informacje dodatkowe:

I V.1.5.) Wym aga się zł ożenia ofer t y w ariant ow ej :
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

I V.1.6) Pr zew idyw ana liczba w yk onaw ców , kt ór zy zost aną zapr oszeni do udział u w post ępow aniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

I V.1.7) I nf orm acj e na t em at um ow y r am ow ej lub dynam icznego syst em u zakupów :
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
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I V.1.8) Auk cj a elek t r oniczna
Przew idziane j est przeprow adzenie auk cj i elekt r onicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy w skazać elem ent y, k t órych w ar t ości będą przedm iot em aukcj i elekt r onicznej :
Przew iduj e się ograniczenia co do przedst aw ionych w art ości, w ynikaj ące z opisu przedm iot u
zam ów ienia:
nie
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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

I V.2) KRYTERI A OCENY OFERT
I V.2.1) Kr yt eria oceny ofer t :
I V.2.2) Kr yt eria
Kryteria

Znaczenie

cena

60

przedłużenie okreu gwaracji i rękojmi na wykonane rooty budowlane 20
skrócenie terminu wykonania zamówienia

20

I V.2.3) Zast osow anie procedury, o k t órej m ow a w art . 24aa ust . 1 ust aw y Pzp (przetarg
nieograniczony)
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nie
I V.3) Negocj acj e z ogł oszeniem , dialog k onkur encyj ny, part ner st w o innow acyj ne
I V.3.1) I nf orm acj e na t em at negocj acj i z ogł oszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

I V.3.2) I nf orm acj e na t em at dialogu k onk urencyj nego
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: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

I V.3.3) I nf orm acj e na t em at part nerst w a innow acyj nego
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:
nie
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Informacje dodatkowe:

I V.4) Licyt acj a elek t roniczna
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:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
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:
I V.5) ZMI ANA UMOWY
Przew iduj e się ist ot ne zm iany post anow ień zaw art ej um ow y w st osunku do t reści ofert y, na
podst aw ie kt órej dok onano w yboru w yk onaw cy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy w zakresie: 1) zmiany
podwykonawcy wskazanego w ofercie.
I V.6) I NFORMACJE ADMI NI STRACYJNE

I V.6.1) Sposób udost ępniania inform acj i o charakt er ze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środk i sł użące ochr onie inform acj i o charak t er ze poufnym

2017-03-30 13:56

Ogłoszenie

15 z 20

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=f744822c-1c73-4685-9d91...

I V.6.2) Ter m in sk ł adania ofer t lub w niosk ów o dopuszczenie do udział u w post ępow aniu:
Data: 14/04/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
I V.6.3) Ter m in zw iązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
I V.6.4) Pr zew iduj e się uniew ażnienie post ępow ania o udzielenie zam ów ienia, w przypadku
nieprzyznania środk ów pochodzących z budżet u Unii Eur opej skiej or az niepodlegaj ących zw r ot ow i
środk ów z pom ocy udzielonej przez państ w a czł onkow sk ie Eur opej skiego Porozum ienia o Wolnym
Handlu ( EFTA) , k t óre m iał y być przeznaczone na sf inansow anie cał ości lub części zam ów ienia: nie
I V.6.5) Pr zew iduj e się uniew ażnienie post ępow ania o udzielenie zam ów ienia, j eżeli środki sł użące
sf inansow aniu zam ów ień na badania nauk ow e lub prace r ozw oj ow e, kt ór e zam aw iaj ący zam ier zał
przeznaczyć na sfinansow anie cał ości lub części zam ów ienia, nie zost ał y m u przyznane nie
I V.6.6) I nf orm acj e dodat k ow e:

ZAŁĄCZNI K I - I NFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCI OWYCH
Część nr : 1

Nazw a: Naprawa oraz odtworzenie fragmentów elewacji, w tym w strefie wejścia oddziału

żłobkowego wraz z wykonaniem napraw (scalenia) spękań/rys ścian w Przedszkolu Miejskim nr 13 przy ul.
Sudeckiej 1
1) Krót k i opis przedm iot u zam ów ienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku par t nerst w a innow acyj nego ok reślenie zapot rzebow ania na innow acyj ny pr odukt , usł ugę lub robot y budow lane:Część I
zamówienia - Naprawa oraz odtworzenie fragmentów elewacji, w tym w strefie wejścia oddziału żłobkowego
wraz z wykonaniem napraw (scalenia) spękań/rys ścian w Przedszkolu Miejskim nr 13 przy ul. Sudeckiej 1,
Zakres zamówienia obejmuje naprawę oraz odtworzenie fragmentów elewacji, w tym w strefie wejścia oddziału
żłobkowego wraz z wykonaniem napraw (scalenia) spękań - rys ścian. W ramach w/w zakresu Wykonawca
zobowiązany m.in. do wykonania: a) naprawy fragmentów elewacji poprzez odtworzenie nakrapianej faktury
tynku zewnętrznego: • montażu oraz demontażu rusztowań; • zabezpieczenia stolarki okiennej wraz z
parapetami zewnętrznymi oraz innych elementów mogących ulec uszkodzeniu przy prowadzeniu prac m.in.
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tablice informacyjne itp.; • demontażu oraz ponownego montażu rur spustowych z PCV (demontaż w celu
umożliwienia wykonania prac); • odbiciu luźnych, nie związanych z podłożem tynków; • oczyszczeniu
mechanicznym oraz zmyciu podłoża pod wykonanie nowych tynków oraz przed wykonaniem powłok malarskich;
• wykonanie nowych tynków nakrapianych/uzupełnienie ubytków wyprawy elewacyjnej (dostosowanie faktury
tynku do stanu istniejącego); • wykonanie nowej powłoki malarskiej przy użyciu farby akrylowej (kolorystyka
dostosowana do stanu istniejącego); • wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki w tym m.in. gruzu. b) naprawy
zarysowań oraz spękań ścian poprzez zespolenie elementów przy użyciu np. dwuskładnikowego kleju
epoksydowego przeznaczonego do monolitycznego łączenia elementów konstrukcji bądź innego materiału
przeznaczonego do scalania i przywracania spójności elementów konstrukcyjnych budynku (zaleca się
wykonywanie w/w prac przy użyciu podnośnika koszowego); c) remontu elewacji w strefie wejścia do filii
żłobkowej (remont sufitu balkonu, balustrady I piętra oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych): • montażu
oraz demontażu rusztowania; • odbiciu luźnych, nie związanych z podłożem tynków (w tym skucie wszystkich
tynków balustrady pochylni); • oczyszczeniu mechanicznym oraz zmyciu podłoża pod wykonanie nowych
tynków oraz przed wykonaniem powłok malarskich; • wykonanie nowych tynków nakrapianych/uzupełnienie
ubytków wyprawy elewacyjnej (dostosowanie faktury tynku do stanu istniejącego); • wykonanie warstwy
zbrojącej sufitu poprzez zatopienie siatki z włókna szklanego o gramaturze min. 165 g/m2 pod malowanie; •
wykonanie nowych powłok malarskich przy użyciu farb akrylowych (kolorystyka dostosowana do stanu
istniejącego); • wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki w tym m.in. gruzu.
2) Wspólny Sł ow nik Zam ów ień ( CPV) : 45000000-7, 45443000-4, 45442100-8, 45410000-4
3) War t ość części zam ów ienia ( j eżeli zam aw iaj ący podaj e inform acj e o w ar t ości zam ów ienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas t r w ania lub t er m in w yk onania: okres w dniach: 30
5) Kryt eria oceny of er t :
Kryteria

Znaczenie

cena

60

przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 20
skrócenie terminu wykonania zamówienia

20

6) I NFORMACJE DODATKOWE:

Część nr : 2

Nazw a: Naprawy fragmentów elewacji wykonanej z prefabrykowanych elementów

wielkowymiarowych w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul. Łagiewnickiej 65,
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1) Krót ki opis przedm iot u zam ów ienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku par t nerst w a innow acyj nego ok reślenie zapot rzebow ania na innow acyj ny pr odukt , usł ugę lub robot y budow lane:Część II
zamówienia – Naprawy fragmentów elewacji wykonanej z prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych w
Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul. Łagiewnickiej 65, Zakres zamówienia obejmuje naprawę
fragmentów elewacji wykonanych z prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych poprzez uzupełnienie
ubytków oraz naprawę uszkodzonych płyt elewacyjnych przy użyciu systemu naprawy elementów betonowych
PCC oraz wykonanie napraw (scalenia) rys ścian. W ramach w/w zakresu Wykonawca zobowiązany m.in. do
wykonania: • skucia luźnych oraz spękanych elementów betonowych płyt elewacyjnych; • naprawy ubytków i
uszkodzeń płyt elewacyjnych przy użyciu systemu naprawy konstrukcji betonowych PCC (zaleca się
wykonywanie w/w prac przy użyciu podnośnika koszowego); • naprawy zarysowań oraz spękań ścian poprzez
zespolenie elementów przy użyciu np. dwuskładnikowego kleju epoksydowego przeznaczonego do
monolitycznego łączenia elementów konstrukcji bądź innego materiału przeznaczonego do scalania i
przywracania spójności elementów konstrukcyjnych budynku (zaleca się wykonywanie w/w prac przy użyciu
podnośnika koszowego); • wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki w tym m.in. gruzu.
2) Wspólny Sł ow nik Zam ów ień ( CPV) : 45000000-7, 45443000-4, 45441000-0, 45410000-4
3) War t ość części zam ów ienia ( j eżeli zam aw iaj ący podaj e inform acj e o w ar t ości zam ów ienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas t r w ania lub t er m in w yk onania: okres w dniach: 30
5) Kryt eria oceny of er t :
Kryteria

Znaczenie

cena

60

przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 20
skrócenie terminu wykonania zamówienia

20

6) I NFORMACJE DODATKOWE:

Część nr : 3

Nazw a: Remont elewacji wykonanej w technologii lekkiej-mokrej w Szkole Podstawowej nr 2 przy

ul. Wyzwolenia 50
1) Krót ki opis przedm iot u zam ów ienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku par t nerst w a innow acyj nego ok reślenie zapot rzebow ania na innow acyj ny pr odukt , usł ugę lub robot y budow lane:Część III
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zamówienia – Remont elewacji wykonanej w technologii lekkiej-mokrej w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul.
Wyzwolenia 50 Zakres zamówienia obejmuje remont elewacji wykonanej w technologii lekkiej-mokrej m.in.
poprzez: mocowanie mechaniczne istniejącego materiału termoizolacyjnego wraz z wykonaniem nowej wyprawy
tynkarskiej, naprawę gzymsów oraz malowanie cokołu budynku. W ramach w/w zakresu Wykonawca
zobowiązany m.in. do wykonania: • opracowania oraz uzgodnienia z właściwymi służbami projektu tymczasowej
organizacja ruchu • uzyskania zezwolenia na zajęcia pasa ruchu (koszty związane z w/w zezwolenie ponosi
Wykonawca) • montażu oraz demontażu rusztowań; • zabezpieczenia stolarki okiennej wraz z parapetami
zewnętrznymi oraz innych elementów mogących ulec uszkodzeniu przy prowadzeniu prac m.in. tablice
informacyjne, uchwyty na flagi itp.; • demontażu oraz ponownego montażu rur spustowych z PCV (demontaż w
celu umożliwienia wykonania prac); • demontażu oraz montażu nowej listwy cokołowej izolacji termicznej
wykonanej z blachy aluminiowej (szerokość listwy dopasowana do grubości istniejącego ocieplenia); •
uzupełnienia izolacji termicznej przy użyciu styropianu min. EPS70 040 (uzupełnienie po wymianie) listew
cokołowych; • oczyszczeniu cokołu budynku m.in. poprzez zeskrobanie istniejących powłok malarskich; •
przetarciu istniejącego tynku zewnętrznego gzymsów wraz z uzupełnieniem ubytków; • oczyszczenia
mechanicznego oraz zmycia elewacji; • gruntowania powierzchni elewacji przy użyciu gruntu uniwersalnego
poprawiającego przyczepność oraz zmniejszający chłonność podłoża; • warstwy zbrojącej poprzez zatopienie
siatki z włókna szklanego o gramaturze min. 165 g/m2; • mocowania istniejącej izolacji termicznej poprzez
warstwę zbrojącą przy użyciu łączników fasadowych z trzpieniem metalowym w ilości min. 6 szt/m2
(Wykonawca zobowiązany jest dobrać łączniki fasadowe w oparciu o wykonane próby nośności kołków na
wyrywanie); • warstwy zbrojącej poprzez zatopienie siatki z włókna szklanego o gramaturze min. 165 g/m2 na
ścianach i ościeżach; • gruntowania podłoża pod farbę fasadową akrylową (gzymsy); • dwukrotne malowania
gzymsów przy użyciu farby fasadowej akrylowej; • gruntowania podłoży pod tynk cienkowarstwowy akrylowy; •
wyprawy elewacyjne cienkowarstwowej przy użyciu tynku akrylowego o fakturze „baranek” oraz uziarnieniu 1,5
mm; • dwukrotne malowanie cokołu budynku.
2) Wspólny Sł ow nik Zam ów ień ( CPV) : 45000000-7, 45443000-4, 45442100-8, 45410000-4
3) War t ość części zam ów ienia ( j eżeli zam aw iaj ący podaj e inform acj e o w ar t ości zam ów ienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas t r w ania lub t er m in w yk onania: okres w dniach: 60
5) Kryt eria oceny of er t :
Kryteria

Znaczenie

cena

60

2017-03-30 13:56

Ogłoszenie

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=f744822c-1c73-4685-9d91...

przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 20
skrócenie terminu wykonania zamówienia

20

6) I NFORMACJE DODATKOWE:

Część nr : 4

Nazw a: Remont elewacji od strony wejścia głównego do budynku w Szkole Podstawowej nr 19 przy

ul. Bolesława Chrobrego 4.
1) Krót k i opis przedm iot u zam ów ienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku par t nerst w a innow acyj nego ok reślenie zapot rzebow ania na innow acyj ny pr odukt , usł ugę lub robot y budow lane:Część IV
zamówienia Remont elewacji od strony wejścia głównego do budynku w Szkole Podstawowej nr 19 przy ul.
Bolesława Chrobrego 4. Zakres zamówienia obejmuje remont elewacji wykonanej w technologii lekko-mokrej od
strony wejścia głównego do budynku szkoły m.in. poprzez: zeskrobanie złuszczonej warstwy tynku
cienkowarstwowego, wykonanie nowej warstwy zbrojeniowej oraz wyprawy tynkarskiej. W ramach w/w zakresu
Wykonawca zobowiązany m.in. do wykonania: • montażu oraz demontażu rusztowania; • demontażu oraz
ponownego montażu elementów zamontowanych na elewacji (w tym m.in. kamer monitoringu zewnętrznego);
• zdrapania złuszczonej warstwy tynku cienkowarstwowego; • oczyszczenia mechanicznego oraz zmycia
elewacji; • gruntowania powierzchni elewacji przy użyciu gruntu uniwersalnego poprawiającego przyczepność
oraz zmniejszający chłonność podłoża; • warstwy zbrojącej poprzez zatopienie siatki z włókna szklanego o
gramaturze min. 165 g/m2; • gruntowania elewacji pod tynk cienkowarstwowy akrylowy; • wyprawy
elewacyjne cienkowarstwowej przy użyciu tynku akrylowego o fakturze „baranek” oraz uziarnieniu 1,5 mm; •
wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki.
2) Wspólny Sł ow nik Zam ów ień ( CPV) : 45000000-7, 45443000-4, 45442100-8, 45410000-4
3) War t ość części zam ów ienia ( j eżeli zam aw iaj ący podaj e inform acj e o w ar t ości zam ów ienia) :
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas t r w ania lub t er m in w yk onania: okres w dniach: 30
5) Kryt eria oceny of er t :
Kryteria

Znaczenie

cena

60

przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 20
skrócenie terminu wykonania zamówienia

20

6) I NFORMACJE DODATKOWE:
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