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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy):
www.wojkow.pl
Ogłoszenie nr 331555 - 2016 z dnia 2016-10-26 r.

SZCZECIN: Termomodernizacji budynku Ośrodka Oświatowo –
Wypoczynkowego Wojków w Kowarach w ramach, którego realizowane
będą dwa oddzielne zadania: Zadanie nr 1: Wymiana okien w liczbie 30 szt.
Zadanie nr 2: Docieplenie stropodachów części niskiej i wysokiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

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
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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: Centrum Edukacji PRO FUTURO s.c., krajowy numer identyfikacyjny 811154623, ul.
MIESZKA I 96/8, 70-106 SZCZECIN, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 796461213, e-mail , faks
75 718 25 81.
Adres strony internetowej (URL): www.wojkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Cywilna
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.wojkow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
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tak
www.wojkow.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
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferty nalży łożyć wformie pisemnj w Centrum Edukacji Prfuturo S.C.
Adres:
ul. Górna 2, 58-530 Kowary

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: Termomodernizacji budynku Ośrodka
Oświatowo – Wypoczynkowego Wojków w Kowarach w ramach, którego realizowane będą dwa oddzielne
zadania: Zadanie nr 1: Wymiana okien w liczbie 30 szt. Zadanie nr 2: Docieplenie stropodachów części niskiej i
wysokiej
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Numer referencyjny:
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

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. Przedmiotem
zamówienia objętym niniejszym postępowaniem są roboty budowlane polegających na wykonaniu
termomodernizacji budynku Ośrodka Oświatowo – Wypoczynkowego Wojków w Kowarach położonego w
Kowarach, przy ul. Górnej 2, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie, na działce nr 288, w obrębie
ewidencyjnym nr 0002 Kowary. 2. Zakres prac do wykonania przez wykonawcę został podzielony na dwa
odrębne zadania, szczegółowo opisane poniżej: Zadanie nr 1: Wymiana okien w liczbie 30 szt. Zakres prac:
wymiana z montażem ok. 67,07 m2 (wartość przybliżona) okien drewnianych na okna PCV (30 szt.),
podmurowanie części okien sali gimnastycznej (8 szt.) oraz okna na korytarzu półpiętra (1 szt.) wraz z
wykonaniem wszystkich warstw uzupełnianego muru. Ściany zewnętrzne warstwowe (38 + 3 cm styropian+12).
Uszczelnienie pianą montażową niskoprężną, montaż listwy dylatacyjnej przyokiennej, naprawa szpalet wraz z
malowaniem, drobne roboty murarskie. Materiały: system okien z tworzywa sztucznego (PVC), z uszczelkami
przylgowymi, z nr Aprobaty Technicznej lub Normy, parametry techniczne: okna pcv (30 szt.) o konstrukcji
jednoramowej, kształtowniki PVC klasy A (ramy), minimalna grubość całkowita kształtowników 70 mm ramy,
budowa kształtownika 5-6 komorowa ramy, zestaw szybowy zespolony 1 lub 2 komorowe, izolacyjność cieplna:
o współczynniku Uw = 1,3 W/m2*K lub niższym, izolacyjność akustyczna: dla poziomu hałasu do 65 dB, czyli
RW okna nie niższe niż 30 dB, klasa wodoszczelności: podstawowa 4A (150 Pa), szczelność i sposób
rozszczelnienia: okna rozszczelnione z wbudowanymi nawiewnikami powietrza sterowanymi ręcznie.
Uszczelnienie, wyrównanie, malowanie, drobne roboty murarskie. Ponowny montaż parapetów z demontażu.
Ponadto w sali gimnastycznej należy wykonać podmurówki w 9 otworach okiennych wraz z wykonaniem
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wszystkich warstw występujących w uzupełnianym murze. Do wymiany z montażem przeznaczonych jest ok.
67,07 m2 (wartość przybliżona) okien drewnianych na okna PCV (30 szt.). Zamówienie obejmuje wykorzystanie
istniejących parapetów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z ich regulacją, wyprofilowaniem i uszczelnieniem.
Zadanie nr 2: Docieplenie stropodachów Wykonanie docieplenia stropodachu w części wysokiej (pow. 429,9 m2)
i niskiej budynku (202,2 m2) poprzez wdmuchanie granulatu celulozowego metodą „blow-in insulation” o
grubości 15 cm, w celu uzyskania wartości oporu cieplnego przegrody R ≥ 5,0 (m2K)/W, wykonanie otworów w
zewnętrznej pokrywie stropodachu, zabudowanie kominków wentylacyjnych, odtworzenie pokrycia dachu,
materiały: granulat celulozowy, pokrycie dachowe, papa podkładowa, papa wierzchniego krycia, bitumiczna,
kratki wentylacyjne (12 szt.), parametry techniczne: 1. granulat celulozowy: współczynnik przewodzenia ciepła
λD nie wyższy niż 0,037 W/(m·K) zgodnie z normą PN-EN ISO 10456, Klasa reakcji na ogień zgodnie z normą
PN-EN 13501-1, nie niższa niż klasa C: C-s2, d0 przy 25-65kg/m³, odporność biologiczna: brak rozwoju
grzybów, pleśni i insektów zgodnie z normą PN-IEC 68-2, współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: 1 – 2, oporność
właściwa przepływu powietrza r: ≥ 6 kPa·s/m² zgodnie z normą PN-EN 29053, ciepło właściwe c: 2,10
kJ/(kg·K), przepuszczalność gazów: 4 m³/(m²·h) przy 50 Pa (mierzone dla gęstości 75kg/m3 warstwy o
grubości 16 cm, pokrytej płytą pilśniową), wilgotność normalna: nie wyższa niż 7%, nasiąkliwość: nie wyższa niż
14% zgodnie z normą DIN 52620, gęstość objętościowa: 25-65 kg/m³, nadmuchiwanie, 40-65 kg/m³,
wdmuchiwanie 30-65 kg/m³, natryskiwanie surowiec: papier gazetowy i 10% addytywów chemicznych.2.
pokrycie dachowe: papa podkładowa i wierzchniego krycia, bitumiczna, grubość min. 4,2 mm, rodzaj posypki:
mineralna, piasek gruboziarnisty (warstwa wierzchnia) i drobnoziarnisty (podkładowa), 3. kratki wentylacyjne:
ścienne, z siatką, plastikowe, podłużne (4 szt.), kwadratowe (3 szt.) i okrągłe (5 szt.), kryterium funkcjonalne:
docieplanie metodą blow-in insulation, czyli wdmuchiwanie granulatu celulozy do wszelkich trudnodostępnych
przestrzeni wymagające docieplenia, co ma pozwolić na likwidację mostków termicznych. Budynek wybudowany
jest w technologii tradycyjnej. Ściany nośne wykonano z cegły ceramicznej pełnej, stropy z płyt żelbetowych.
Konstrukcja dachu drewniana na stropie żelbet (część niska budynku). Pod wszystkie ściany budynku wykonano
ławy żelbetowe. Dach przykryty płytami korytkowymi na ściankach ażurowych z cegły pełnej (część wysoka
budynku), wentylowany. Istniejące podłoże z papy asfaltowej jest w dobrym stanie. Kominy 11 szt., w tym o
pow. ponad 1,0 m2. Spadki dachu wynoszą odpowiednio: 14,5% i 36% w części niskiej i 12% w części
wysokiej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią poniżej opisane załączniki niniejszej
specyfikacji: a. Zał. nr 7: Wykaz okien do wymiany, b. Zał. nr 8: Zakres docieplenia dachów w części wysokiej i
niskiej budynku, c. Zał. nr 9: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla wymiany okien, d. Zał. 9A:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót docieplenia dachów. 4. Zamawiający zaleca, aby każdy
Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia, aby mógł
zdobyć, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi

2016-10-26 20:12

Ogłoszenie

6 z 19

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=30299876-1cc8-407c-830e...

Wykonawca. 5. Zamawiający posiada: - decyzję nr 1734/15 o pozwoleniu na podejmowanie innych działań przy
zabytku wydaną w dniu 30.12.2015 r. przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we
Wrocławiu (Delegatura w Jeleniej Górze), - zaświadczenie o braku sprzeciwu na zgłoszenie robót polegających
na termoizolacji elewacji i docieplenia dachu wydane w dniu 14.01.2016 r. przez Starostę Powiatowego w
Jeleniej Górze. 6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców. W przypadku braku
powyższych informacji, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie osobiście (siłami
własnymi) bez udziału podwykonawcy. 8.Szczegółowe wymagania dotyczące podwykonawstwa zawiera wzór
umowy stanowiący załącznik nr 10 specyfikacji. 9. Roboty budowlane będą wykonywane w czynnym obiekcie.
Wykonawca podczas prowadzenia robót zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy uniemożliwiającego
wejście osób trzecich na teren prowadzenia prac i zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa dla osób
korzystających z obiektu. 10. Sposób i warunki wykonania czynności w ramach ust. 1 – 10 niniejszego działu
określać będzie umowa o zamówienie publiczne zawarta między zamawiającym i wykonawcą, której istotne
postanowienia określa dział XIV specyfikacji. 11. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest
czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 a późn. zm.) w związku, z czym Zamawiający nie
określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45453000-7, 45111220-6, 45262500-6, 45400000-1, 45320000-6, 45321000-3,
45410000-4, 45442100-8, 45421000-4
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
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udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego. Roboty budowlane, których powtórzenie przewiduje Zamawiający mogą
dotyczyć w szczególności: wymiany pozostałej (dodatkowej) stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie, a także
innych robót termomodernizacyjnych nieobjętych niniejszym postępowaniem, a zgodnych z przedmiotem
zamówienia opisanym w dziale II SIWZ i zawartych w stanowiącej załącznik do Umowy dokumentacji
projektowej.
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:
Okres w dniach: 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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)
wykonał w sposób należyty, co najmniej trzy roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z
zakresem niniejszego zamówienia, polegających na: a) dla wykonawców ubiegających się o realizację
zadania nr 1: remoncie (wymianie) okien w obiekcie, z których przynajmniej jedna robota budowlana jest o
wartości nie mniejszą niż 20.000 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); b) dla wykonawców
ubiegających się o realizację zadania nr 2: remoncie obiektów w zakresie dociepleniowych lub
termoizolacyjnych, z których przynajmniej jedna robota budowlana jest o wartości nie mniejszą niż 10.000 zł
brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych); W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający
dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o
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zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich
przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
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: nie
Informacje dodatkowe: 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 6 ustawy Pzp. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane. 7. Jeżeli
dokumenty, w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych, o których mowa w ust. 3, nie potwierdzą
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy do wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego
wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe. 8.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1 dokonana zostanie zgodnie z formułą
spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach przedłożonych przez
Wykonawcę wraz z ofertą i wyszczególnionych w rozdziale V.
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:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
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(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(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:
1) Aktualne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1, 2
i pkt 4 ustawy w formie oryginału (wzór stanowiący załącznik Nr 3 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca powołuje
się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
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) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b w
formie oryginału (wzór stanowiący załącznik Nr 2 SIWZ). 2) 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 w formie oryginału (wzór formularz załącznik Nr 4
SIWZ) oraz załączenia dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgonie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone. Dowodami takimi mogą być: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
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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. 3) W
razie konieczności szczególnie, gdy wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty
budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na
rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośrednio Zamawiającemu. 4. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: 1) Jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w ust. 1 pkt 2 SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie
wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1) SIWZ zastępuje się go dokumentem zawierającym
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.
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. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum)
lub przez spółkę cywilną: 1)Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu,
wymienione ust. 1 i ust. 2 SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 2)Oświadczenie i dokumenty
wymienione w ust. 3 SIWZ oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3)Poza dokumentami wymienionymi w pkt 1 i 2 SIWZ
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał
pełnomocnictwa; 4) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument
pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą
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wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 działu V SIWZ. 3. W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy,
Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia
ofert, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

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
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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
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

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

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki

2016-10-26 20:12

Ogłoszenie

13 z 19

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=30299876-1cc8-407c-830e...

będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w
zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

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

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

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 nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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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: nie
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:
nie
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:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
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Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
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. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy o
niniejsze zamówienie publiczne. Zmiana nastąpi wyłącznie w przypadkach i na warunkach wskazanych w ust. 2
– 6 niniejszego działu. Łączna wartość zmian umowy jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie. 2. Objęty przedmiotem umowy materiał będzie mógł zostać zastąpiony, w przypadku
jego wycofania z rynku lub w wyniku postępu technicznego i zastąpienia go przez materiał nowszej generacji
lub przez inny tego samego rodzaju o parametrach technicznych i innych właściwościach nie gorszych niż
stanowiący przedmiot umowy oraz odpowiadający wymaganiom ustalonym w części II specyfikacji. Zmiana w
umowie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia określonego
w umowie pod warunkiem, że jest mniejsza od 10% wartości umowy. 3. Niezależnie od postanowień ust. 2 - 3
przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie lub
miejscowo obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje umowy; b) konieczność
wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy zamawiającym a inną
niż wykonawca stroną; c) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy zgodnie z jej celem lub w
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez wykonawcę i zamawiającego; d) nastąpi konieczność zmiany,
które nie mają charakteru istotnego w rozumieniu art. 144 ust. 1e; e) nastąpi konieczność zmiany na zasadach
określonych w art. 144 ust.1 pkt 2-4 i 6. 4. Dopuszczona zostanie również zmiana oznaczeń zmawiającego lub
wykonawcy oraz zmiana tekstu umowy w zakresie niewskazanym w ust. 1 – 4, jeżeli zmiany nie będą miały
wpływu na treść ustalonych w umowie zobowiązań lub też nie będą dotyczyć istotnych postanowień zawartej
umowy w stosunku do oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 5. Pod rygorem nieważności,
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zmiany i uzupełniania umowy, o których mowa w ust. 2 – 5 wymagają wprowadzenia poprzez zawarcie przez
zamawiającego i wykonawcę w formie pisemnej 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: 10/11/2016, godzina: 12:00,
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
> w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: 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: Wymiana okien w liczbie 30 szt.

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:Zadanie nr 1:
Wymiana okien w liczbie 30 szt. Zakres prac: wymiana z montażem ok. 67,07 m2 (wartość przybliżona) okien
drewnianych na okna PCV (30 szt.), podmurowanie części okien sali gimnastycznej (8 szt.) oraz okna na
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korytarzu półpiętra (1 szt.) wraz z wykonaniem wszystkich warstw uzupełnianego muru. Ściany zewnętrzne
warstwowe (38 + 3 cm styropian+12). Uszczelnienie pianą montażową niskoprężną, montaż listwy dylatacyjnej
przyokiennej, naprawa szpalet wraz z malowaniem, drobne roboty murarskie. Materiały: system okien z
tworzywa sztucznego (PVC), z uszczelkami przylgowymi, z nr Aprobaty Technicznej lub Normy, parametry
techniczne: okna pcv (30 szt.) o konstrukcji jednoramowej, kształtowniki PVC klasy A (ramy), minimalna
grubość całkowita kształtowników 70 mm ramy, budowa kształtownika 5-6 komorowa ramy, zestaw szybowy
zespolony 1 lub 2 komorowe, izolacyjność cieplna: o współczynniku Uw = 1,3 W/m2*K lub niższym, izolacyjność
akustyczna: dla poziomu hałasu do 65 dB, czyli RW okna nie niższe niż 30 dB, klasa wodoszczelności:
podstawowa 4A (150 Pa), szczelność i sposób rozszczelnienia: okna rozszczelnione z wbudowanymi
nawiewnikami powietrza sterowanymi ręcznie. Uszczelnienie, wyrównanie, malowanie, drobne roboty murarskie.
Ponowny montaż parapetów z demontażu. Ponadto w sali gimnastycznej należy wykonać podmurówki w 9
otworach okiennych wraz z wykonaniem wszystkich warstw występujących w uzupełnianym murze. Do wymiany
z montażem przeznaczonych jest ok. 67,07 m2 (wartość przybliżona) okien drewnianych na okna PCV (30 szt.).
Zamówienie obejmuje wykorzystanie istniejących parapetów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z ich regulacją,
wyprofilowaniem i uszczelnieniem.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena oerty

60

Parmetry techniczne 20
Termin gwarancji

20

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2

Nazwa: Docieplenie stropodachów

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:Zadanie nr 2:
Docieplenie stropodachów Wykonanie docieplenia stropodachu w części wysokiej (pow. 429,9 m2) i niskiej
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budynku (202,2 m2) poprzez wdmuchanie granulatu celulozowego metodą „blow-in insulation” o grubości 15
cm, w celu uzyskania wartości oporu cieplnego przegrody R ≥ 5,0 (m2K)/W, wykonanie otworów w zewnętrznej
pokrywie stropodachu, zabudowanie kominków wentylacyjnych, odtworzenie pokrycia dachu, materiały:
granulat celulozowy, pokrycie dachowe, papa podkładowa, papa wierzchniego krycia, bitumiczna, kratki
wentylacyjne (12 szt.), parametry techniczne: 1. granulat celulozowy: współczynnik przewodzenia ciepła λD nie
wyższy niż 0,037 W/(m·K) zgodnie z normą PN-EN ISO 10456, Klasa reakcji na ogień zgodnie z normą PN-EN
13501-1, nie niższa niż klasa C: C-s2, d0 przy 25-65kg/m³, odporność biologiczna: brak rozwoju grzybów, pleśni
i insektów zgodnie z normą PN-IEC 68-2, współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: 1 – 2, oporność właściwa
przepływu powietrza r: ≥ 6 kPa·s/m² zgodnie z normą PN-EN 29053, ciepło właściwe c: 2,10 kJ/(kg·K),
przepuszczalność gazów: 4 m³/(m²·h) przy 50 Pa (mierzone dla gęstości 75kg/m3 warstwy o grubości 16 cm,
pokrytej płytą pilśniową), wilgotność normalna: nie wyższa niż 7%, nasiąkliwość: nie wyższa niż 14% zgodnie z
normą DIN 52620, gęstość objętościowa: 25-65 kg/m³, nadmuchiwanie, 40-65 kg/m³, wdmuchiwanie 30-65
kg/m³, natryskiwanie surowiec: papier gazetowy i 10% addytywów chemicznych.2. pokrycie dachowe: papa
podkładowa i wierzchniego krycia, bitumiczna, grubość min. 4,2 mm, rodzaj posypki: mineralna, piasek
gruboziarnisty (warstwa wierzchnia) i drobnoziarnisty (podkładowa), 3. kratki wentylacyjne: ścienne, z siatką,
plastikowe, podłużne (4 szt.), kwadratowe (3 szt.) i okrągłe (5 szt.), kryterium funkcjonalne: docieplanie
metodą blow-in insulation, czyli wdmuchiwanie granulatu celulozy do wszelkich trudnodostępnych przestrzeni
wymagające docieplenia, co ma pozwolić na likwidację mostków termicznych. Budynek wybudowany jest w
technologii tradycyjnej. Ściany nośne wykonano z cegły ceramicznej pełnej, stropy z płyt żelbetowych.
Konstrukcja dachu drewniana na stropie żelbet (część niska budynku). Pod wszystkie ściany budynku wykonano
ławy żelbetowe. Dach przykryty płytami korytkowymi na ściankach ażurowych z cegły pełnej (część wysoka
budynku), wentylowany. Istniejące podłoże z papy asfaltowej jest w dobrym stanie. Kominy 11 szt., w tym o
pow. ponad 1,0 m2. Spadki dachu wynoszą odpowiednio: 14,5% i 36% w części niskiej i 12% w części
wysokiej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena ofery

60
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Termin gwarancji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
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