
Ogłoszenie nr 507612-N-2019 z dnia 2019-01-28 r.  

Urząd Gminy: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Ochotniczych Straży 

Pożarnych w miejscowościach Sędziszowice, Królewice i Morawianki na terenie gminy Bejsce. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z 

danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 



publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, krajowy numer identyfikacyjny 53190900000, ul. 

Bejsce  252 , 28512   Bejsce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 511 010, e-mail 

ugbejsceinwestycje@interia.pl, faks 041 3511010 w. 22.  

Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminy.com.pl/bejsce/  

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.gminy.com.pl/bejsce/  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.bip.gminy.com.pl/bejsce/  

 

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:  

Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście, pocztą lub usługami kurierskimi.  

Adres:  

Gmina Bejsce, Bejsce 252, 28-512 Bejsce  

 

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 

użyteczności publicznej: Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Sędziszowice, 

Królewice i Morawianki na terenie gminy Bejsce.  

Numer referencyjny: BIDR.271.1.19  

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: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie 1: Termomodernizacja budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziszowicach. W ramach przedmiotowego zadania należy 

wykonać: 1) Ocieplenie ścian zewnętrznych; 2) Montaż sztukaterii styropianowej; 3) Ocieplenie 



stropu pod poddaszem; 4) Rozebranie pokrycia dachowego oraz pokrycie dachu blachą 

dachówkopodobną; 5) Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe; 6) Brama garażowa z 

napędem o konstrukcji panelowej U=1,3W/m2K; 7) Drzwi aluminiowe wejściowe o 

współczynniku przenikania ciepła < lub = 1,3W/m2K; 8) Roboty budowlane dla montażu 

nowego źródła ciepła wraz z instalacją c.o.; 9) Komin c.o. murowany; 10) Montaż okna z 

tworzyw sztucznych o współczynniku przenikania dla całego okna 0,9W/m2K; 11) Montaż 

drzwi stalowych pełnych ocieplonych; 12) Wykonanie robót niezbędnych wynikających z 

realizacji audytu energetycznego budynku; 13) Wykonanie instalacji c.o.; 14) Dostawa i montaż 

kotła na pelet z podajnikiem o mocy 32 kW wraz z oprzyrządowaniem oraz zasobnikiem 500 l; 

15) Montaż grzejników stalowych dwupłytowych wraz z montażem zaworów i głowic 

termostatycznych; 16) Podłączenie zasobnika CWU do istniejącej instalacji; 17) Montaż paneli 

fotowoltaicznych 245 W wraz z oprzyrządowaniem; 18) Instalacja odgromowa; 19) Wykonanie 

zasilania kotłowni wraz z tablicą rozdzielczą i oświetleniem; 20) Wymiana opraw 

oświetleniowych na energooszczędne LED. Zadanie 2: Termomodernizacja budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewicach. W ramach przedmiotowego zadania należy 

wykonać: 1) Ocieplenie ścian zewnętrznych; 2) Montaż sztukaterii styropianowej; 3) Ocieplenie 

stropu pod poddaszem - garaż; 4) Wymiana starej stolarki drewnianej okiennej; 5) Drzwi 

aluminiowe szklone szyba bezpieczną; 6) Drzwi aluminiowe na taras o współczynniku 

przenikania ciepła < 1,3W/m2K; 7) Drzwi p.poż. do kotłowni; 8) Drzwi stalowe pełne ocieplone; 

9) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne; 10) Brama garażowa z napędem o konstrukcji 

panelowej U=1,3W/m2K; 11) Roboty budowlane dla montażu nowego źródła ciepła wraz z 

instalacją c.o.; 12) Komin c.o. murowany; 13) Wykonanie instalacji c.o.; 14) Dostawa i montaż 

kotła na pelet z podajnikiem o mocy 25 kW wraz z oprzyrządowaniem oraz zasobnikiem 500 l; 

15) Montaż grzejników stalowych dwupłytowych wraz z montażem zaworów i głowic 

termostatycznych; 16) Podłączenie zasobnika CWU do istniejącej instalacji; 17) Montaż paneli 

fotowoltaicznych 245 W wraz z oprzyrządowaniem; 18) Instalacja odgromowa; 19) Wykonanie 

zasilania kotłowni wraz z tablicą rozdzielczą i oświetleniem; 20) Wymiana opraw 

oświetleniowych na energooszczędne LED. Zadanie 3: Termomodernizacja budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawiankach. W ramach przedmiotowego zadania należy 

wykonać: 1) Ocieplenie ścian zewnętrznych; 2) Montaż sztukaterii styropianowej; 3) Ocieplenie 

stropu pod poddaszem; 4) Rozebranie pokrycia dachowego oraz pokrycie dachu blachą 

dachówkopodobną; 5) Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe; 6) Wymiana starej stolarki 

drewnianej okiennej; 7) Drzwi aluminiowe wejściowe o współczynniku przenikania ciepła < lub 

= 1,3W/m2K; 8) Drzwi p.poż. do kotłowni; 9) Drzwi stalowe pełne ocieplone; 10) Skrzydła 

drzwiowe płytowe wewnętrzne; 11) Roboty budowlane dla montażu nowego źródła ciepła wraz 

z instalacją c.o.; 12) Komin c.o. murowany; 13) Wykonanie instalacji c.o.; 14) Dostawa i montaż 

kotła na pelet z podajnikiem o mocy 20 kW wraz z oprzyrządowaniem oraz zasobnikiem 500 l; 

15) Montaż grzejników stalowych dwupłytowych wraz z montażem zaworów i głowic 

termostatycznych; 16) Podłączenie zasobnika CWU do istniejącej instalacji; 17) Montaż paneli 

fotowoltaicznych 245 W wraz z oprzyrządowaniem; 18) Instalacja odgromowa; 19) Wykonanie 

zasilania kotłowni wraz z tablicą rozdzielczą i oświetleniem; 20) Wymiana opraw 

oświetleniowych na energooszczędne LED. 2. Organizację i zagospodarowanie zaplecza 

budowy, 3. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz 

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem 

przetargu, 4. Po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, 

demontaż obiektów tymczasowych, uporządkowanie terenu, 5. Oznakowanie i odpowiednie 



zabezpieczenie terenu budowy, 6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części 

bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 7. 

Zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymanie 

terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco 

zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 8. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w 

dokumentacji (projekty budowlane), w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz 

przedmiarach robót, które stanowią załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Załączone do SIWZ przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny i należy traktować 

jedynie jako dokument pomocniczy przy opracowaniu oferty, a zawarte w nim zestawienie robót 

ma jedynie zobrazować skalę robót i pomóc w oszacowaniu kosztów wykonania zadania. 9. 

Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy 

krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na 

producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że maja takie znaczenie, że 

parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego 

minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, 

przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych 

wskazanych w SIWZ i jej załącznikach, również dopuszcza się wykazanie normami 

równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiORB. Na Wykonawcy 

spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45262690-4 

45310000-3 

45321000-3 

45421100-5 

45312311-0 

45331100-7 

45331110-0 

 

 

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

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 

w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  

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: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 

6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu 

Wykonawcy robót budowlanych o wartości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. 

Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do tych 

stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.  

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: 2019-11-30  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć dokument potwierdzający, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej: Dla zadania 1 - 

300.000,00 złotych (słownie: Trzysta tysięcy złotych), Dla zadania 2 - 250.000,00 złotych 

(słownie: Dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Dla zadania 3 - 200.000,00 złotych (słownie: 

Dwieście tysięcy złotych). W przypadku składania ofert na dwa zadania wartości te podlegają 

sumowaniu.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: 1. Wykaz 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 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. Zamawiający uzna warunek za 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób 

należyty i zgodnie z przepisami prawa budowlanego Wykonawca wykonał i prawidłowo 

ukończył co najmniej: Dla zadania 1 – jedną robotę budowlaną związaną z wykonaniem 

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej lub remontu, budowy lub przebudowy 

budynków użyteczności publicznej o podobnym zakresie prac jak w zamówieniu o wartości 



wykonanych robót co najmniej 300.000,00 złotych brutto (słownie: Trzysta tysięcy złotych), Dla 

zadania 2 - jedną robotę budowlaną związaną z wykonaniem termomodernizacji budynków 

użyteczności publicznej lub remontu, budowy lub przebudowy budynków użyteczności 

publicznej o podobnym zakresie prac jak w zamówieniu o wartości wykonanych robót co 

najmniej 250.000,00 złotych brutto (słownie: Dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Dla zadania 

3 - jedną robotę budowlaną związaną z wykonaniem termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej lub remontu, budowy lub przebudowy budynków użyteczności publicznej o 

podobnym zakresie prac jak w zamówieniu o wartości wykonanych robót co najmniej 

200.000,00 złotych brutto (słownie: Dwieście tysięcy złotych). Tym samym doświadczeniem 

można wykazać się tylko do jednego zadania. 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; wraz z oświadczeniem, że 

zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby 

samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zamawiający 

uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą lub osobami, które 

będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do 

udostępnienia tych osób, w tym: Dla zadania 1: – kierownikiem budowy posiadającym 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 

posiadającym, co najmniej 5 letnie (od uzyskania uprawnień) doświadczenie w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy; - kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w 

zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającym, co najmniej 5 letnie 

(od uzyskania uprawnień) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych, - 

kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 

zamówienia, posiadającym, co najmniej 5 letnie (od uzyskania uprawnień) doświadczenie w 

pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych. Dla zadania 2: – kierownikiem budowy 

posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – 

budowlanej posiadającym, co najmniej 5 letnie (od uzyskania uprawnień) doświadczenie w 

pełnieniu funkcji kierownika budowy; - kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającym, 

co najmniej 5 letnie (od uzyskania uprawnień) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika 

robót sanitarnych, - kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do wykonania 

przedmiotu zamówienia, posiadającym, co najmniej 5 letnie (od uzyskania uprawnień) 

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych. Dla zadania 3: – 

kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiadającym, co najmniej 5 letnie (od uzyskania 

uprawnień) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy; - kierownikiem robót w 

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

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu 

zamówienia, posiadającym, co najmniej 5 letnie (od uzyskania uprawnień) doświadczenie w 



pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych, - kierownikiem robót w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w 

zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającym, co najmniej 5 letnie 

(od uzyskania uprawnień) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych. 

Tym samym kierownikiem budowy i kierownikami robót można wykazać się dla wszystkich 

zadań. Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach 

określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.).  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 

USTAWY PZP:  

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. Wykaz robót budowlanych należy złożyć według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do 

SIWZ. Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w 

Rozdziale 4 pkt. 4.1.3.1. SIWZ. 2. Wykaz osób należy złożyć według wzoru stanowiącego 



Załącznik Nr 5 do SIWZ.; Zakres wyżej wymienionego dokumentu musi potwierdzać spełnienie 

odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 pkt. 4.1.3.2. SIWZ. 3. Dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z opisanym warunkiem 

w pkt. 4.1.2.  

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)  
W celu wykazania braku przesłanek do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o 

których w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego, przekaże 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości: Dla zadania 1 – 8.000,00 zł (słownie: Osiem tysięcy złotych); Dla zadania 

2 – 6.500,00 zł (słownie: Sześć tysięcy pięćset złotych). Dla zadania 3 – 5.000,00 zł (słownie: 

Pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach 

przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2018 

r. poz. 110 z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem 

terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w 

Banku Spółdzielczym w Kielcach o/Nowy Korczyn Filia Bejsce Nr 

12849300040169040002600006 z dopiskiem: Wadium – Zadanie nr 1 Termomodernizacja; 

Wadium – Zadanie nr 2 Termomodernizacja; Wadium – Zadanie nr 3 Termomodernizacja.  

 

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:  

Nie  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  

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:  

Nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

Nie  



 

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 brutto 60,00 

Okres rękojmi i gwarancji 40,00 

 

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

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 



Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

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:  

0kreśla projekt umowy stanowiący załącznik nr 7a, 7b i 7c.  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. 3. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 

148 ust. 1 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 Pzp. 5. Oryginał 

dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być 

dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 6. Zabezpieczenie 

wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego: Nr 12849300040169040002600006. 7. W przypadku zabezpieczeń 

składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego zabezpieczenia w 

terminie 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru robót, natomiast pozostałe 30% wartości 

zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  

 

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. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy następujących przypadkach: 1.1. zmiany 

przepisów prawnych mających wpływ na przebieg realizacji umowy a w szczególności zmiany 

przepisów podatkowych. 1.2. Zmiany nazwy lub adresu wykonawcy spowodowane zmianą 

formy organizacyjno – prawnej – przekształceniem. 1.3. Wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 1.4. 

Konieczności wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w 

sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. 1.5. Zmiany 

terminu realizacji zamówienia będącego wynikiem: 1.5.1. zmiany terminu realizacji zadania 

inwestycyjnego spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 1.5.2. 

wstrzymania robot budowlanych przez uprawniony organ, 1.5.3. Zmiany osób, które będą 

kierować wykonaniem zamówienie. Wykonawca zaproponuje zmianę w następujących 

przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, - niewywiązywania się z 

obowiązków wynikających z umowy, - jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się 

konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od wykonawcy np. rezygnacja. 2. Wykonawca 

wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności 

wprowadzenia zmian do umowy. 3. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest 

zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu 

do 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: 2019-02-12, 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  

> 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 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: Tak  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część 

nr:  
1 Nazwa:  

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Sędziszowicach. 

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 przedmiotowego zadania należy wykonać: 1) Ocieplenie ścian 

zewnętrznych; 2) Montaż sztukaterii styropianowej; 3) Ocieplenie stropu pod poddaszem; 4) 

Rozebranie pokrycia dachowego oraz pokrycie dachu blachą dachówkopodobną; 5) Obróbki 

blacharskie, rynny, rury spustowe; 6) Brama garażowa z napędem o konstrukcji panelowej 

U=1,3W/m2K; 7) Drzwi aluminiowe wejściowe o współczynniku przenikania ciepła < lub = 

1,3W/m2K; 8) Roboty budowlane dla montażu nowego źródła ciepła wraz z instalacją c.o.; 9) 

Komin c.o. murowany; 10) Montaż okna z tworzyw sztucznych o współczynniku przenikania dla 

całego okna 0,9W/m2K; 11) Montaż drzwi stalowych pełnych ocieplonych; 12) Wykonanie 

robót niezbędnych wynikających z realizacji audytu energetycznego budynku; 13) Wykonanie 

instalacji c.o.; 14) Dostawa i montaż kotła na pelet z podajnikiem o mocy 32 kW wraz z 

oprzyrządowaniem oraz zasobnikiem 500 l; 15) Montaż grzejników stalowych dwupłytowych 



wraz z montażem zaworów i głowic termostatycznych; 16) Podłączenie zasobnika CWU do 

istniejącej instalacji; 17) Montaż paneli fotowoltaicznych 245 W wraz z oprzyrządowaniem; 18) 

Instalacja odgromowa; 19) Wykonanie zasilania kotłowni wraz z tablicą rozdzielczą i 

oświetleniem; 20) Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45262690-4, 45310000-3, 45321000-3, 

45421100-5, 45312311-0, 45331100-7, 45331110-0 

 

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

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-11-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena (brutto) 60,00 

Okres rękojmi i gwarancji 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  2 Nazwa:  Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Królewicach. 

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 przedmiotowego zadania należy wykonać: 1) Ocieplenie ścian 

zewnętrznych; 2) Montaż sztukaterii styropianowej; 3) Ocieplenie stropu pod poddaszem - 

garaż; 4) Wymiana starej stolarki drewnianej okiennej; 5) Drzwi aluminiowe szklone szyba 

bezpieczną; 6) Drzwi aluminiowe na taras o współczynniku przenikania ciepła < 1,3W/m2K; 7) 

Drzwi p.poż. do kotłowni; 8) Drzwi stalowe pełne ocieplone; 9) Skrzydła drzwiowe płytowe 

wewnętrzne; 10) Brama garażowa z napędem o konstrukcji panelowej U=1,3W/m2K; 11) 

Roboty budowlane dla montażu nowego źródła ciepła wraz z instalacją c.o.; 12) Komin c.o. 

murowany; 13) Wykonanie instalacji c.o.; 14) Dostawa i montaż kotła na pelet z podajnikiem o 

mocy 25 kW wraz z oprzyrządowaniem oraz zasobnikiem 500 l; 15) Montaż grzejników 

stalowych dwupłytowych wraz z montażem zaworów i głowic termostatycznych; 16) 

Podłączenie zasobnika CWU do istniejącej instalacji; 17) Montaż paneli fotowoltaicznych 245 

W wraz z oprzyrządowaniem; 18) Instalacja odgromowa; 19) Wykonanie zasilania kotłowni 

wraz z tablicą rozdzielczą i oświetleniem; 20) Wymiana opraw oświetleniowych na 

energooszczędne LED.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45262690-4, 45310000-3, 45321000-3, 

45421100-5, 45312311-0, 45331100-7, 45331110-0 

 



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

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-11-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena (brutto) 60,00 

Okres rękojmi i gwarancji 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 

nr:  
3 Nazwa:  

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Morawiankach. 

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 przedmiotowego zadania należy wykonać: 1) Ocieplenie ścian 

zewnętrznych; 2) Montaż sztukaterii styropianowej; 3) Ocieplenie stropu pod poddaszem; 4) 

Rozebranie pokrycia dachowego oraz pokrycie dachu blachą dachówkopodobną; 5) Obróbki 

blacharskie, rynny, rury spustowe; 6) Wymiana starej stolarki drewnianej okiennej; 7) Drzwi 

aluminiowe wejściowe o współczynniku przenikania ciepła < lub = 1,3W/m2K; 8) Drzwi p.poż. 

do kotłowni; 9) Drzwi stalowe pełne ocieplone; 10) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne; 

11) Roboty budowlane dla montażu nowego źródła ciepła wraz z instalacją c.o.; 12) Komin c.o. 

murowany; 13) Wykonanie instalacji c.o.; 14) Dostawa i montaż kotła na pelet z podajnikiem o 

mocy 20 kW wraz z oprzyrządowaniem oraz zasobnikiem 500 l; 15) Montaż grzejników 

stalowych dwupłytowych wraz z montażem zaworów i głowic termostatycznych; 16) 

Podłączenie zasobnika CWU do istniejącej instalacji; 17) Montaż paneli fotowoltaicznych 245 

W wraz z oprzyrządowaniem; 18) Instalacja odgromowa; 19) Wykonanie zasilania kotłowni 

wraz z tablicą rozdzielczą i oświetleniem; 20) Wymiana opraw oświetleniowych na 

energooszczędne LED.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45262690-4, 45310000-3, 45321000-3, 

45421100-5, 45312311-0, 45331100-7, 45331110-0 

 

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

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  



okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-11-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena (brutto) 60,00 

Okres rękojmi i gwarancji 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 


