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Przywidz: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przywidz. 

Numer ogłoszenia: 62870 - 2016; data zamieszczenia: 21.03.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przywidz , ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, woj. 

pomorskie, tel. 058 6825146, faks 058 6825225. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.przywidz.pl/zamowienia-

publiczne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej w Gminie Przywidz.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot 

zamówienia dotyczy: wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej w Gminie Przywidz, obejmującego wykonanie prac 

termomodernizacyjnych w sześciu budynkach użyteczności publicznej. 2. Zakres prac 2.1 

budynek Urzędu Gminy w Przywidzu Zakres prac obejmuje w szczególności - docieplenie 

przegród budynku (stropodach) - wymiana stolarki okiennej - wymiana stolarki drzwiowej - 

wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne - modernizacja instalacji 

wewnętrznych co - instalacja pompy ciepła 2.2 budynek Szkoły Podstawowej w Przywidzu 

ul. Cisowa 12 Zakres prac obejmuje w szczególności - docieplenie przegród budynku - 

wymiana stolarki okiennej - wymiana stolarki drzwiowej - wymiana oświetlenia 

wbudowanego na energooszczędne - modernizacja instalacji wewnętrznych co - instalacja 

pompy ciepła 2.3 budynek Gimnazjum w Przywidzu ul. Szkolna 1 Zakres prac obejmuje w 

http://www.przywidz.pl/zamowienia-%20publiczne


szczególności - docieplenie przegród budynku - wymiana stolarki okiennej - wymiana stolarki 

drzwiowej - wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne - modernizacja 

instalacji wewnętrznych co - instalacja kotła na biomasę Uwaga: Zamawiający przewiduje 

roboty zamienne w zakresie technologii kotłowni. Zamiana kotła na biomasę na ogrzewanie 

gazowe. Obecnie należy wyceniać instalację kotła na biomasę. 2.4 budynek Szkoły 

Podstawowej w Pomlewie Zakres prac obejmuje w szczególności - docieplenie przegród 

budynku - wymiana stolarki okiennej - wymiana stolarki drzwiowej - wymiana oświetlenia 

wbudowanego na energooszczędne - modernizacja instalacji wewnętrznych co - instalacja 

pompy ciepła 2.5 budynek Szkoły Podstawowej w Trzepowie Zakres prac obejmuje w 

szczególności - wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne - modernizacja 

instalacji wewnętrznych co - instalacja pompy ciepła 2.6 budynek Szkoły Podstawowej w 

Nowej Wsi Przywidzkiej Zakres prac obejmuje w szczególności - docieplenie przegród 

budynku - wymiana stolarki okiennej - wymiana stolarki drzwiowej - wymiana oświetlenia 

wbudowanego na energooszczędne - modernizacja instalacji wewnętrznych co - instalacja 

pompy ciepła 4. Wymagania stawiane Wykonawcy 1. Wykonawca w trakcie wykonywania 

robót zorganizuje we własnym zakresie czasowy plac składowy urobku powstałego podczas 

wykonywania prac. 3. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy teren budowy przed 

dostępem osób trzecich, w tym uczniów szkół w trakcie zajęć lekcyjnych i poza nimi. 4. 

Wykonawca po ukończeniu robót zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzonej przez 

odpowiednią, z uwagi na lokalizację robót, komórkę Starostwa Powiatowego d/s Geodezji i 

Kartografii, w ilości: trzy egzemplarze w wersji papierowej i jeden w formie elektronicznej na 

płycie CD/DVD, 5. Wykonawca we własnym zakresie zapewni obsługę geodezyjną 

inwestycji, dokona rozruchu technologicznego z udokumentowaniem rozruchu urządzeń, 

dokona odbioru urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego, przeprowadzi szkolenia 

pracowników szkół z zakresu obsługi wszystkich instalacji. 6. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi 

dla przedmiotu zamówienia. 7. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji 

zobowiązań umowy. 8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane 

będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 9. Określenie 

przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych 

dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 10. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub osoby, którymi się posługuje 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 11. Jeżeli Wykonawca zamierza wykonać 

zmówienia z udziałem podwykonawców zobowiązany jest wskazać w ofercie części 

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 12. Wykonawca będzie 

zobowiązany świadczyć bezpłatny serwis gwarancyjny urządzeń wbudowanych na podstawie 

odrębnej umowy. 13. Zakres prac do wykonania określony jest szczegółowo w dokumentacji 

projektowej: załącznik A Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik B 

Dokumentacja projektowa załącznik C Przedmiar robót załącznik D Harmonogram rzeczowy 

realizacji poszczególnych robót. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.32.00.00-6, 45.42.11.00-5, 

45.42.11.46-9, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.11.12.00-0, 45.33.11.00-7, 45.33.10.00-3, 

45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

31.10.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium 

w kwocie: 77 000,00 zł 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w 

niniejszym postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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, wykonał: 

minimum dwie roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków 

w technologii lekkiej-mokrej o wartości robót nie mniejszej niż 1 200 000,00zł 

brutto łącznie, obejmujących: docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, 

wymianę stolarki otworowej (okna, drzwi), minimum jedną robotę budowlaną 

polegającą na instalacji c.o. (instalacja wewnętrzna) i montażu kotłów o 

wartości robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania 

przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym. Warunek 

dotyczący dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem 

technicznym Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego 

oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

dysponuje: Stanowisko Liczba osób Doświadczenie Kierownik budowy - 

branża budowlana 1 Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika 

budowy przy realizacji minimum dwóch zadań obejmujących wykonanie 

termomodernizacji obiektów. Kierownik robót sanitarnych 1 Uprawnienia do 

kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Minimum trzyletnie doświadczenie w 

pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót sanitarnych. Kierownik robót 

elektrycznych i elektroenergetycznych 1 Uprawnienia do kierowania robotami 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych Minimum trzyletnie doświadczenie w 

pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót elektrycznych. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatniego lub przedostatniego roku obrotowego a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, osiągnął przychód netto 

w wysokości co najmniej 4 000 000,00 zł. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 



roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

 sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o 

badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców 

niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych 

dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie 

dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – za ten okres; 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: 

 sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o 

badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów 

niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych 

dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie 

dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – za ten okres; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 



III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 70 

 2 - Termin gwarancji - 30 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje następujące warunki 

dokonania zmian postanowień niniejszej umowy: 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu 

zamówienia w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia, 

w szczególności ze względu na: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń 

wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku 

części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

zamówienia, zwiększenia bezpieczeństwa, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania 

przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub 



jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, d) 

konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub 

architektoniczno - budowlane, skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu 

kontraktu przy dotychczasowych założeniach technologicznych; f) odmienne od przyjętych w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki terenowe, geologiczne, 

wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub 

obiektów; g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; h) 

konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ 

technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te 

ograniczą się do zmian koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji. 3) 

zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1 umowy w związku z 

okolicznościami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, 2, 4) zmiana terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie 

nie leży w interesie Zamawiającego b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie 

robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie 

wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, klęski żywiołowe, d) 

konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w 

pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, e) wstrzymanie realizacji robót 

przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, lub też z innego 

powodu, w tym na skutek orzeczenia sądu, 2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 

dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) dot. pkt 1 - zmniejszenie zakresu przedmiotu 

umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, przyczym nie mniej niż wynika 

to z charakterystyki ekologicznej budynku; 2) dot. pkt 2 - zmiana na materiały, urządzenia i 

sprzęt - pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i 

cech użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty; 3) dot. pkt. 3 - w zakresie 

nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej 

umowie, z zastrzeżeniem §20 ust. 2. 4) dot. pkt. 4: - lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu 

Zamawiającego, - lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków 

tego działania, - lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych. - lit. 

d),f) - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem 

umowy, - lit. e) - o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu 3. Wynagrodzenie 

Wykonawcy o którym mowa w §14 ust.1 może ulec zmianie w przypadku podwyższeniu 

stawki podatku VAT. 4. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 

przypadkach określonych w ust. 1 i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 

takiej zmiany. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://www.przywidz.pl/zamowienia- publiczne 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina 

Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz pok. 2.3. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 06.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Gmina Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz 

pok. 2.4. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: zadanie jest współfinansowane ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach programu PL04 

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. 

IV.4.17) Czy 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 

 
 


