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Ogłoszenie nr 572989-N-2018 z dnia 2018-06-14 r.

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice: Roboty
budowlane w miejskich placówkach oświaty na terenie gminy Świętochłowice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina 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
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.bip.swietochlowice.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.swietochlowice.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 Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w miejskich placówkach
oświaty na terenie gminy Świętochłowice
Numer referencyjny: ZPU.271.25.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
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:
3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżących robót budowlanych w następujących
miejskich placówkach oświatowych: - Przedszkolu Miejskim nr 4, przy ul. Mielęckiego 19; Przedszkolu Miejskim nr 8, przy ul. Zubrzyckiego 10; - Przedszkolu Miejskim nr 11, przy ul. Hajduki
14; - Przedszkolu Miejskim nr 12, przy ul. Harcerskiej 10; - Szkole Podstawowej nr 1, przy ul.
Zubrzyckiego 38; - Szkole Podstawowej nr 2, przy ul. Wyzwolenia 50; - Szkole Podstawowej nr 3,
przy ul. Chopina 1; - Szkole Podstawowej nr 4, przy ul. Szkolnej 17; - Szkole Podstawowej nr 8, przy
ul. Wiśniowej 9; - Szkole Podstawowej nr 17, przy ul. Armii Krajowej 14; - Szkole Podstawowej nr
19, przy ul. Chrobrego 4; - Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10, przy ul. Łagiewnickiej 65; - Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 1, przy ul. Licealnej 1; - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, przy ul.
Sudeckiej 5; - Zespole Szkół Specjalnych, przy ul. Szkolnej 13. Przedmiot zamówienia został
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podzielony na następujące części: 1. Remont hydroizolacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4; 2.
Budowa ogrodzeń zewnętrznych wraz z wykonaniem i przebudową nawierzchni utwardzonych oraz
wykonaniem robót towarzyszących w miejskich placówkach oświaty; 3. Roboty ogólnobudowlane
remontowe w miejskich placówkach oświaty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest
w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej (dot. części I zamówienia), przedmiarach
robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. II. Klauzule
społeczne 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i
czasie wyznaczonym, czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na: 1) w
części I zamówienia: a) robotach ziemnych związanych z przemieszczaniem lub zagęszczaniem
gruntu, wykopy; b) robotach rozbiórkowych; c) robotach budowlanych, przy prowadzeniu których
występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych, zagrażających
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; d) robotach malarskich, izolacyjnych i impregnacyjnych ; 2) w części
II zamówienia: a) robotach ziemnych związanych z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,
wykopy; b) robotach rozbiórkowych; c) robotach wykonywanych pod, na, nad lub w pobliżu
przewodów linii elektroenergetycznych; d) robotach budowlanych prowadzonych w studniach; 3) w
części III zamówienia: a) robotach, przy wykonywaniu których występuje ryzyko upadku z wysokości
ponad 1,0 m; b) robotach rozbiórkowych; c) robotach budowlanych, przy prowadzeniu których
występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych, zagrażających
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; d) robotach malarskich, izolacyjnych i impregnacyjnych;

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45111200-0
45233200-1
45233222-1
45320000-6
45342000-6
45420000-7
45430000-0
45442100-8
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45450000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
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III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
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 robotę budowlaną
polegającą na wykonaniu i/lub odtworzeniu i/lub remoncie pionowej i poziomej izolacji
przeciwwilgociowej i/lub przeciwwodnej fundamentów budynku, o wartości tej roboty nie
mniejszej niż 50.000 zł brutto. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia tj.: - osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, oraz
posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub w nadzorze nad robotą polegającą na
uszczelnieniu elementów konstrukcji murowych za pomocą iniekcji grawitacyjnej lub ciśnieniowej,
o wartości tej roboty nie mniejszej niż 50.000 zł brutto 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 robotę budowlaną
polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni (dróg, ulic, chodników, parkingów,
placów) z drobnowymiarowych elementów prefabrykowanych (tj. z kostki betonowej lub płyt
chodnikowych lub płyt ażurowych lub płyt SBR) wraz z pełną konstrukcją podbudowy, o wartości
tej roboty nie mniejszej niż 40.000 zł brutto - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na
budowie systemowego ogrodzenia panelowego, o wartości tej roboty nie mniejszej niż 14.000 zł
brutto Pojęcie budowy, przebudowy, remontu należy definiować zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.). b)
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.: - osobą, która będzie
pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej drogowej. 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
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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 robotę budowlaną
polegającą na wykonaniu robót ogólnobudowlanych remontowych lub wykończeniowych w
budynku lub jego części, z wyłączeniem robót w zakresie sieci i instalacji, o wartości tej roboty nie
mniejszej niż 160.000 zł brutto b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia tj.: - osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 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. - osobami
posiadającymi świadectwa czeladnicze lub dyplomy mistrzowskie lub wykształcenie zawodowe lub
średnie techniczne, potwierdzające kwalifikacje zawodowe w następujących rzemiosłach/zawodach:
• malarz-tapeciarz, • murarz-tynkarz, • posadzkarz. W przypadku ubiegania się przez wykonawcę o
udzielnie zamówienia w kilku częściach, dopuszcza się wykazanie dysponowania 1 osobą w danej
specjalności pełniącą wskazane funkcje dla nie więcej niż 2 części zamówienia jednocześnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
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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:
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 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
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stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 5. Jeżeli wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 2) lit. a) i b) niniejszego rozdziału, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że 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. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 6. 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 4 ppkt 2) lit. a) i b) niniejszego rozdziału, 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. Dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 7. 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:
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, (wzór wykazu zawiera
załącznik nr 7 do specyfikacji), z załączeniem b) dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
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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; 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
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) 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) oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r., str. 1 ( w skrócie „RODO”) składane w treści formularza ofertowego, 4)
pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarciu umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 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,

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
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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:
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Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

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

Informacje dodatkowe:

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

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

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

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

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

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
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:
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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:
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje 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)
osoby pełniącej funkcję kierownika robót, w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych takich jak: śmierć,
choroba, utrata uprawnień, rezygnacja ze świadczenia usług, ustanie stosunku pracy lub w przypadku
niewywiązywania się przez tę osobę z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być
Zamawiający jak i Wykonawca. W przypadku konieczności dokonania przedmiotowej zmiany,
Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu propozycję osoby, która ma zastąpić osobę zmienianą,
nie później niż 7 dni przed planowanym terminem skierowania tej osoby do realizacji prac.
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. 2) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych. W przypadku zmiany podwykonawcy Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającym, iż proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie,
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3)
w części II i III zamówienia w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku
wystąpienia opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i wiedzą techniczną. Termin realizacji umowy może ulec wydłużeniu o
czas trwania powyższej okoliczności, w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków
umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-29, 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
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny i innych kryteriów oceny ofert
zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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Część nr: 1 Nazwa: Remont hydroizolacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4
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:W ramach
części I zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: • zabezpieczenia terenu budowy
poprzez jego wygrodzenie oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych; • demontażu istniejącej opaski
żwirowej wraz z obrzeżem chodnikowym; • odkopania ścian fundamentowych części niepodpiwniczonej
(od strony placu szkolnego oraz boiska sportowego); • demontażu części istniejącej izolacji termicznej
ścian fundamentowych; • odtworzenia bitumicznej izolacji pionowej ścian fundamentowych; • wykonania
izolacji poziomej ścian fundamentowych i piwnicznych metodą niskociśnieniowej iniekcji krzemianowej;
• odgrzybienia oraz odsolenia ścian pomieszczeń piwnicznych; • wykonania tynków renowacyjnych wraz
z ich malowaniem; • odtworzenia izolacji termicznej ścian fundamentowych wraz z odtworzeniem
okładziny części cokołowej; • odtworzenia elementów zagospodarowania terenu (opaski żwirowej oraz
nawierzchni trawiastych). Zakres rzeczowy części I zamówienia opisany został szczegółowo w
opracowanej przez pracownię architektoniczną Bogusław Pilch dokumentacji projektowej pn.: „Remont
hydroizolacji ścian piwnicznych”. Przedmiot części I zamówienia nie obejmuje robót budowlanych w
obrębie klasy lekcyjnej nr 1.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111200-0, 45111300-1, 45233200-1,
45450000-6, 45320000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie
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cena

60,00

przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

Budowa ogrodzeń zewnętrznych wraz z wykonaniem i przebudową nawierzchni
2 Nazwa: utwardzonych oraz wykonaniem robót towarzyszących w miejskich placówkach
oświaty

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:Część II
zamówienia obejmuje budowę ogrodzeń zewnętrznych wraz z wykonaniem i przebudową nawierzchni
utwardzonych oraz wykonaniem robót towarzyszących w następujących miejskich placówkach
oświatowych: 1) Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Harcerskiej 10. W ramach zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest w szczególności do wykonania: a) przebudowy nawierzchni utwardzonych; b) wymiany
ogrodzenia zewnętrznego; c) wymiany okładzin schodów zewnętrznych. 2) Szkole Podstawowej nr 1 przy
ul. Zubrzyckiego 38. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do
wykonania: a) budowy ogrodzenia zewnętrznego; b) utwardzenia nawierzchni wokół urządzeń
zabawowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111300-1, 45111200-0, 45233200-1,
45342000-6, 45450000-6, 45233222-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
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Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Roboty ogólnobudowlane remontowe w miejskich placówkach oświaty
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:Część III
zamówienia obejmuje wykonanie ogólnobudowlanych robót remontowych w następujących miejskich
placówkach oświatowych: 1) Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Mielęckiego 19. W ramach zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania: a) wymiany okładzin schodów
zewnętrznych (od strony zaplecza); b) wymiany wewnętrznej stolarki drzwiowej; c) odnowienia powłok
malarskich ścian i sufitów pomieszczeń kuchennych. 2) Przedszkolu Miejskim nr 8 przy ul. Zubrzyckiego
10. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania: a) montażu w
istniejącej stolarce okiennej PCV nawiewników okiennych ciśnieniowych; b) renowacji parkietów; c)
wymiany posadzek. 3) Przedszkolu Miejskim nr 11 przy ul. Hajduki 14. W ramach zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania: a) renowacji parkietów; b) wymiany
okładziny ceramicznej ścian pomieszczenia zmywalni. 4) Przedszkolu Miejskim nr 12 przy ul. Harcerskiej
10. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania wymiany
wykładziny podłogowej korytarza parteru (w pobliżu gabinetu dyrektora). 5) Szkole Podstawowej nr 1
przy ul. Zubrzyckiego 38. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do
wykonania wymiany okładzin schodów zewnętrznych od stronu ul. Zubrzyckiego. 6) Szkole Podstawowej
nr 2 przy ul. Wyzwolenia 50. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do
montażu nawiewnika ściennego. 7) Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Chopina 1. W ramach zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń. 8)
Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolnej 17. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w
szczególności do wykonania: a) remontu ubikacji; b) montażu w istniejącej stolarce okiennej PCV
nawiewników okiennych ciśnieniowych; c) robót remontowych w obrębie klasy lekcyjnej nr 1. 9) Szkole
Podstawowej nr 8 przy ul. Wiśniowej 9. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w
szczególności do wykonania: a) naprawy spękań ściany murowanej w gabinecie v-ce dyrektora; b)
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odnowienia powłok malarskich ścian i sufitów pomieszczeń kuchennych oraz jadalni. 10) Szkole
Podstawowej nr 17 przy ul. Armii Krajowej 14. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w
szczególności do wykonania wymiany wykładziny podłogowej w sali nr 12 (w budynku B). 11) Szkole
Podstawowej nr 19 przy ul. Chrobrego 4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w
szczególności do wykonania wymiany wykładzin podłogowych w salach nr 30, 31, 32 oraz 35. 12) Szkole
Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul. Łagiewnickiej 65. W ramach część III zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest w szczególności do wykonania: a) wymiany wykładziny podłogowej w sali ZET B; b)
renowacji parkietu szatni. 13) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Licealnej 1. W ramach
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania: a) poprawy mocowania
stolarki okiennej od strony ul. Licealnej; b) wymiany posadzki w sali nr 31; c) wymiany wykładziny
podłogowej w sali nr 46. 14) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Sudeckiej 5. W ramach
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do montażu w istniejącej stolarce okiennej
PCV nawiewników okiennych ciśnieniowych. 15) Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Szkolnej 13. W
ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do montażu w istniejącej stolarce
okiennej PCV nawiewników okiennych ciśnieniowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111300-1, 45420000-7, 45430000-0,
45442100-8, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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