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Ogłoszenie nr 538137-N-2020 z dnia 2020-05-11 r.

Gmina Krosno Odrzańskie: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz
budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach (tryb „zaprojektuj i wybuduj”)
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 jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w
ramach projektu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu
funkcjach użytkowych w Wężyskach
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: Gmina Krosno Odrzańskie, krajowy numer identyfikacyjny
97077026700000, ul. ul. Parkowa 1 , 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, państwo Polska, tel.
683 835 017, e-mail r.slupski@krosnoodrzanskie.pl, faks 683 835 122.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/
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
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http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/

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:
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1,
66-600 Krosno Odrzańskie, w sekretariacie (BOI). Termin składania ofert upływa dnia 26 maja
2020r. o godz. 7:45 czasu lokalnego
Adres:
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, w sekretariacie (BOI)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
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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 budynku Zespołu
Szkół w Wężyskach oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach (tryb „zaprojektuj i
wybuduj”)
Numer referencyjny: PR.272.1.2020.RN
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:
nie dotyczy. Ofertę można złożyć na część I, cześć II, lub obie czesci jednocześnie.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach
oraz budynku o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach, zgodnie z posiadaną dokumentacją.
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na zadania: - Część I –
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach, - Część II – Termomodernizacja budynku
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o wielu funkcjach użytkowych w Wężyskach – świetlica. Część I – Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół w Wężyskach Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej
oraz wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Wężyskach,
zgodnie z niniejszą specyfikacją (wraz ze wzorem umowy), Programem funkcjonalno-użytkowym.
Wykonana termomodernizacja powinna spełnić co najmniej parametry ekologiczne określone w
audycie energetycznym (w zakresie zmniejszenia poziomu emisji oraz efektywności energetycznej).
Układ ruralistyczny wsi Wężyska podlega ochronie i opiece na podstawie ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania: • dokumentacji projektowej
obejmującej co najmniej: - projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branże wg wymagań
prawnych w zakresie obszarów termomodernizowanych, - specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót, - wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami przedstawiającymi
osiągnięcie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanej termomodernizacji, - wykonanie
certyfikatu energetycznego dla obiektu, • harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót
budowlanych określające grupy , • wykonania zadania termomodernizacji zgodnie z opracowanymi i
zatwierdzonymi przez Zamawiającego projektami wykonawczymi, PFU, SIWZ oraz audytami, •
wykonania audytu termomodernizacyjnego na podstawie sporządzonej dokumentacji przed
przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych, • wykonania audytu termomodernizacyjnego po
wykonaniu prac termomodernizacyjnych, którego podstawę stanowią badania i pomiary dokonane w
rzeczywistości na obiekcie termomodernizowanym. W zakresie jest również uzyskanie wszelkich
pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowań w tym ew.
pozwolenia na budowę. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca jest
zobowiązany uzyskać informację od Zamawiającego o zatwierdzeniu dokumentacji projektowej. Przed
zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedstawi: • dokumentację powykonawczą wraz z
obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego, • certyfikat
energetyczny, • Audyt energetyczny powykonawczy oparty o dokumentację techniczną oraz pomiary
parametrów charakterystycznych wykonane w termomodernizowanym obiekcie. Dokumentacja
projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa powinna być
opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi
normami. Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy tj.: •
projekt budowlany – 6 egzemplarzy, • projekt wykonawczy – 6 egzemplarzy, • specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót – 4 egzemplarze. Dokumentację wymienioną powyżej wraz z kopią pełnej
dokumentacji formalno-prawnej (uzyskane uzgodnienia, opinie, warunki techniczne przyłączy itp.)
należy przekazać Zamawiającemu dodatkowo w wersji elektronicznej na CD, zapisaną w formacie
PDF. Wykonawca winien przedstawić kolorystykę elewacji uwzględniająca minimum 6 kolorów, przy
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czym kolory ciemne jedynie dla uwydatnienia lub podkreślenia niewielkich elementów
architektonicznych elewacji (do akceptacji Zamawiającego). Kolor tynku winien posiadać stopień
odporności na promieniowanie słoneczne powyżej 25 %. Wykonawca powinien również uzyskać
wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty itp., wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz
prowadzonych robót. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi
Śląskiej w Wężyskach (w dokumentacji występuje poprzednia nazwa Zespół Szkół w Wężyskach)–
Wężyska 162, gm Krosno Odrzańskie. Dane ogólne budynku: • charakter budynku: Użyteczności
publicznej • powierzchnia zabudowy: 2668,7 m2, • powierzchnia użytkowa 3120,00 m2, • kubatura:
11432,10 m3, • ilość kondygnacji: 3 • wysokość budynku: 12 m, • długość budynku: 85,00 m, •
szerokość budynku: 60,00 m, • instalacje: budynek wyposażony jest w instalację elektryczną oraz
wodno-kanalizacyjną • wentylacja: grawitacyjna • chłodzenie: brak. Termomodernizacja budynku
obejmuje: • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, • ocieplenie połaci dachowej od wewnątrz, •
wymianę stolarki drzwiowej, • wymianę stolarki okiennej, • wymianę parapetów zewnętrznych w celu
niwelacji mostków termicznych przegród okiennych, • w celu zabezpieczenia wymaganego strumienia
wymiany powietrza wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją zgodnie z obowiązującymi
przepisami zgodnie z zapisami audytu, • wymianę źródła ciepła c.o. na gruntową pompę ciepła, •
wymianę źródła CWU, • wymianę grzejników na nowe, • montaż izolacji przewodów instalacji c.o., •
montaż automatyki do sterowania systemem c. o. z wykorzystaniem TIK, • wymianę źródeł światła na
energooszczędne źródła światła LED, • zabezpieczenie energii pierwotnej na potrzeby oświetlenia z
odnawialnego źródła energii elektrycznej – instalacji fotowoltaicznej, • dostosowanie instalacji
odgromowej do wymogów projektowanej instalacji fotowoltaicznej i obowiązujących przepisów i
wymogów prawa, • prace wykończeniowe i uzupełniające termomodernizację: o demontaż i ponowny
montaż elementów zamontowanych na elewacji (kamery, oświetlenie itp.), o inne prace niezbędne do
wykonania przy termomodernizacji (przebudowy kominów, wymiany obróbek blacharskich, pasy pod
i nad rynnowe, itp.), o wymianę rynien i rur spustowych wraz z przebudową odpływów w gruncie do
najbliższych studzienek w celu zabezpieczenia obszarów termomodernizowanych przed
podciekaniem. Inwestycję należy przeprowadzić w warunkach obiektu czynnego (funkcjonująca
szkoła i przedszkole w roku szkolnym – w czasie wakacji budynek nieużytkowany) i należy
zabezpieczyć budowę w celu możliwości bezpiecznego korzystania z obiektu. Parametry techniczne
opisanych prac zawarte są w audycie termomodernizacyjnym będącym załącznikiem do niniejszej
dokumentacji oraz PFU. - Część II – Termomodernizacja budynku o wielu funkcjach użytkowych w
Wężyskach – świetlica Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz
wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Wężyskach 54, gmina Krosno
Odrzańskie zgodnie z niniejszą specyfikacją (wraz ze wzorem umowy), Programem funkcjonalno-
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użytkowym. Wykonana termomodernizacja powinna spełnić co najmniej parametry ekologiczne
określone w audycie energetycznym (w zakresie zmniejszenia poziomu emisji oraz efektywności
energetycznej). Budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytków, a układ ruralistyczny wsi Wężyska
podlega ochronie i opiece na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na
Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania: • dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej: projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branże wg wymagań prawnych w zakresie obszarów
termomodernizowanych, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, - wykonanie
dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie efektu
ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanej termomodernizacji, - wykonanie certyfikatu
energetycznego dla obiektu, • harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych,
• wykonania zadania termomodernizacji zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi przez
Zamawiającego projektami wykonawczymi, PFU, SIWZ oraz audytami, • wykonania audytu
termomodernizacyjnego na podstawie sporządzonej dokumentacji przed przystąpieniem do prac
termomodernizacyjnych, • wykonania audytu termomodernizacyjnego po wykonaniu prac
termomodernizacyjnych, którego podstawę stanowią badania i pomiary dokonane w rzeczywistości na
obiekcie termomodernizowanym, • uzyskanie zgód formalnych na użytkowanie obiektu po wykonaniu
prac objętych niniejszym zamówieniem (Wykonawca we własnym zakresie ustali i wyceni wymagania
i koszty ewentualnych usprawnień wymaganych do odbioru inwestycji przez odpowiednie organy).
Wykonawca winien przedstawić kolorystykę elewacji uwzględniająca minimum 6 kolorów, przy czym
kolory ciemne jedynie dla uwydatnienia lub podkreślenia niewielkich elementów architektonicznych
elewacji. Kolor tynku winien posiadać stopień odporności na promieniowanie słoneczne powyżej 25
%. Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty itp.,
wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót. Dane ogólne budynku: •
charakter budynku: Użyteczności publicznej • powierzchnia zabudowy: : 450,84 m2, • kubatura: : 6
427,00 m3, • ilość kondygnacji: 3 + piwnica, • instalacje: budynek wyposażony jest w instalację
elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną, CO oraz CWU, • wentylacja: grawitacyjna, • chłodzenie: brak.
Termomodernizacja budynku obejmuje: • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, • docieplenie stropu
wewnętrznego nad piwnicą, stopu wewnętrznego pod poddaszem oraz stropu zewnętrznego nad
przejazdem, • wymianę stolarki drzwiowej, • wymianę stolarki okiennej, • wymianę parapetów
zewnętrznych w celu niwelacji mostków termicznych przegród okiennych, • w celu zabezpieczenia
wymaganego strumienia wymiany powietrza wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją
zgodnie z obowiązującymi przepisami zgodnie z zapisami audytu, • wymianę źródła ciepła c.o. na
gruntową pompę ciepła, • wymianę źródła CWU, • wymianę grzejników na nowe, • montaż izolacji
przewodów instalacji c.o., • montaż automatyki do sterowania systemem c.o. z wykorzystaniem TIK. •
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wymianę źródeł światła na energooszczędne źródła światła LED, • zabezpieczenie energii pierwotnej
na potrzeby CO i CWU z odnawialnego źródła energii elektrycznej – instalacji fotowoltaicznej, •
dostosowanie instalacji odgromowej do wymogów projektowanej instalacji fotowoltaicznej i
obowiązujących przepisów i wymogów prawa, • prace wykończeniowe i uzupełniające
termomodernizację: o demontaż i ponowny montaż elementów zamontowanych na elewacji (kamery,
oświetlenie itp.), o inne prace niezbędne do wykonania przy termomodernizacji (przebudowy
kominów, wymiany obróbek blacharskich, pasy pod i nad rynnowe, itp.), o wymianę rynien i rur
spustowych wraz z przebudową odpływów w gruncie do najbliższych studzienek w celu
zabezpieczenia obszarów termomodernizowanych przed podciekaniem. W uzupełniniu informacji z
PFU Zamawiający informuje, że konieczna jest wymiana instalacji ciepłej wody na potrzeby CO i
CWU, a także instalacja elektryczna – w pełnym zakresie, co należy przyjąć przy wycenie prac.
Parametry techniczne opisanych prac zawarte są w audycie termomodernizacyjnym będącym
załącznikiem do niniejszej dokumentacji oraz PFU. Inwestycję należy przeprowadzić w warunkach
obiektu czynnego (mieszkania socjalne, w których przebywają lokatorzy oraz czynny sklep),należy
zabezpieczyć budowę w celu możliwości bezpiecznego korzystania z obiektu. Nie przewiduje się
korzystania ze świetlicy wiejskiej w okresie realizacji inwestycji. ROBOTY NIEUJĘTE W PFU ani w
AUDYCIE ENERGETYCZNYM W ramach zadania należy także zaprojektować i wykonać zakres
wymiany pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem w zakresie opisanym poniżej: 1. Rozebranie
pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, 2. Impregnacja istniejącej więźby dachowej, 3.
Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, dostosowującego ciężar do pokrycia
dachowego do projektowanego pokrycia oraz montażu fotowoltaiki, 4. Nadbicie łat i kontrłat, 5.
Wykonanie pokrycia dachowego z lekkiej blachy (blacha lub inny materiał zaakceptowany przez
LWKZ) – dla celów kalkulacji wstępnej należy podać wycenę z zastosowaniem pokrycia dachowego z
blachodachówki ocynkowanej (wzór: karpiówka) o grubości nie mniejszej niż 0,5 cm – w przypadku
braku akceptacji materiału ze strony LWKZ przewiduje się zmianę materiałową (w tym celu
Wykonawca przedstawi kosztorys różnicowy podlegający akceptacji przez Zamawiającego – podstawa
sporządzenia aneksu), 6. Wykonanie orynnowania i obróbek blacharskich, 7. Wymiana
zdegradowanego stropu nad świetlicą, 8. Wymiana instalacji kanalizacyjnej w obiekcie, 9.
Modernizacja wentylacji w kuchni obiektu świetlicowego. Należy w taki sposób zaplanować prace
żeby możliwe było zapewnienie ciągłości ogrzewania (w okresie od 1 października do 30 kwietnia)
Prace nie ujęte w zaleceniach audytu energetycznego oraz PFU należy zaprojektować i wykonać w
taki sposób żeby uzyskać parametry ekologiczne nie gorsze niż określone w audycie energetycznym
(w zakresie zmniejszenia poziomu emisji oraz efektywności energetycznej). Uwaga: W związku z
faktem uzupełnienia niektórych elementów w powyższym opisie przedmiotu zamówienia niektóre

11.05.2020, 11:11

Firefox

9 z 31

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c4676...

czynności wskazane w PFU nie będą musiały być wykonywane (np. płukanie instalacji wodnej), co
wynika z natury zamierzenia inwestycyjnego, a w związku z tym nie należy wyceniać tych czynności
w kalkulacji oferty. UWAGI OGÓLNE DO OBU CZĘŚCI: Zamawiający zastrzega sobie możliwość
wprowadzania nieistotnych zmian na etapie wykonawstwa oraz zatwierdzania rozwiązań pod
względem estetycznym i kolorystycznym. Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania
przedmiot umowy w stanie wolnym od wad i usterek oraz dostarczy wszelką dokumentację
wbudowanych materiałów, potwierdzeń dokonania prac zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującymi dla danego typu obiektów. W przypadku gdy przedmiot zamówienia opisany jest
przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wszędzie
gdzie wskazano takie elementy należy dorozumiewać użycie zwrotu „lub równoważne”. Jeżeli w
opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne lub znaki towarowe, należy je traktować
wyłącznie jako przykład, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający
jednocześnie zwraca uwagę, że użycie w dokumentacji nazw własnych lub znaków towarowych do
opisu szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia: • ma tylko i wyłącznie ułatwić Wykonawcom
odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod kątem funkcjonalności oczekiwanych rozwiązań; • nie
ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwiązań. Wszelkie
nazwy własne użyte w dokumentacji technicznej oraz dokumentach przetargowych określają
wymagany standard, jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie
rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ. Za równoważne uznaje się
rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i
jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu
zamówienia (nie gorszych), lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny,
tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do
produktu referencyjnego cechy i parametry.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
71240000-2
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45300000-0
45400000-1
09300000-2
45210000-2
45260000-7
45310000-3
45320000-6
45420000-7
45450000-6
09331200-0
45231000-5
45261215-4
45261900-3
45311000-0
45315300-1
45315600-4
45315700-5
45321000-3
45421100-5
45450000-6
45453000-7
71232310-0

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)
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II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
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: 2021-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-11-30

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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Część I Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą spełniać ten warunek razem. Część II Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać ten warunek razem.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Doświadczenie Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia Część I Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
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ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 1 zadanie porównywalne z
przedmiotem zamówienia tj. polegające na wykonaniu remontu, przebudowy lub modernizacji
obiektu budowlanego obejmującego między innymi prace termomodernizacyjne polegające na
dociepleniu przegród o minimalnej łącznej wartości nie mniejszej niż 800.000 PLN, poparte
dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane w sposób należyty
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. poświadczenie). Część II
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał minimum 1 zadanie porównywalne z przedmiotem zamówienia tj. polegające na
wykonaniu remontu, przebudowy lub modernizacji obiektu budowlanego obejmującego między
innymi prace termomodernizacyjne polegające na dociepleniu przegród o minimalnej łącznej
wartości nie mniejszej niż 800.000 PLN, poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że
roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone (np. poświadczenie).
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:
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)

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
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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. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ, w zakresie
wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawca
do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu, na podstawie przesłanek określonych w pkt 10.4 SIWZ w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
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:
W celu potwierdzenia, spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
określonego w pkt. 10.1.3) SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy: a) wykazu robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem 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; wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do
SIWZ Dowodami, o których mowa powyżej, 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. W celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej
określonego w pkt 10.1.2) SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy: b) informacji banku lub
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spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może
złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający wymaga by Wykonawca wraz z
w/w dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie dotyczące
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – wzór oświadczenia stanowi - załącznik nr 8 do SIWZ. 8.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jest zobowiązany
przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych –
wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej
samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Obowiązek ten w pełni obciąża wykonawcę.
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
W celu potwierdzenia, spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
określonego w pkt. 10.1.3) SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy: a) wykazu robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem 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; wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do
SIWZ Dowodami, o których mowa powyżej, są 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. W celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej
określonego w pkt 10.1.2) SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy: b) informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może
złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający wymaga by Wykonawca wraz z
w/w dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie dotyczące
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – wzór oświadczenia stanowi - załącznik nr 8 do SIWZ. 8.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jest zobowiązany
przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych –
wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej
samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Obowiązek ten w pełni obciąża wykonawcę.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7. Zamawiający wymaga by Wykonawca wraz z w/w dokumentami potwierdzającymi spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu złożył oświadczenie dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w
zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – wzór oświadczenia
stanowi - załącznik nr 8 do SIWZ. 8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych, jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o
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przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obowiązek ten w
pełni obciąża wykonawcę.

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. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w
wysokości: Część I - 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), Część II – 5.000 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych) 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania
ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez
wykonawcę: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)
gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 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 (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Uwaga W
przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę
dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich
siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji, e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty
gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art.46 ust.
4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić
przelewem na konto zamawiającego nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056 z dopiskiem „Wpłata
wadium – Termomodernizacja Weżyska” ze wskazaniem części, na którą składane jest wadium (tj.
część I, część II, część I i II). Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 5. W przypadkach, gdy
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wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, Wykonawca składa oryginał dokumentu
wadium wraz z ofertą. 6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres
związania ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 14.8 i 14.9 SIWZ. 8.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art.
25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia
żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia
wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 14.7 SIWZ, jeżeli w
wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w
pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

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:
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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:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

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

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

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

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

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji jakości 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:
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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:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
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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 art. 144 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na
poniższych warunkach. 2. Dopuszcza się zmianę terminów wykonania przedmiotu umowy w
przypadku, gdy jej ukończenie w terminie jest niemożliwie z powodu: 1) niekorzystnych warunków
atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, w szczególności w przypadkach: a) klęski
żywiołowej, uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
niewypałów i niewybuchów, badań archeologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), odmiennych
od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, b)
wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie c)
wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych nie przewidzianych w
dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji
przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony, 2) w przypadku zaistnienia sytuacji, o
których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp. 3. W przypadku wystąpienia niekorzystnych
warunków atmosferycznych lub siły wyższej utrudniającej lub uniemożliwiającej prowadzenie prac –
fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończenie działania siły wyższej lub ustąpienie niekorzystnych
warunków atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem
tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia
terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki
wystąpią. 4. Jeśli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne usług/czynności
koniecznych do wykonania prac objętych niniejszą umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawcą tych
usług/czynności nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot przez niego zaangażowany w
realizację umowy - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych
usług/czynności. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie
Zamawiającego - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych
prac. 6. Jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn
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niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji umowy - termin
zakończenia realizacji umowy będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z
zaleceń właściwych organów. 7. Jeżeli prace projektowe ulegną przedłużeniu na skutek
przedłużających się ustaleń z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - termin
zakończenia realizacji umowy będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z
zaleceń właściwych organów, przy założeniu że przedłużające się ustalenia nie wynikają z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy. 8. Jeżeli z zaleceń i wskazań wydanych przez Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków będzie wynikać konieczność wykonania dodatkowych
badań, opracowań, doprojektowania rozwiązań akceptowalnych, wykonania robót w sposób odmienny
niż zaprojektowany na etapie realizacji części rzeczowej zamówienia - termin zakończenia realizacji
umowy będzie przesunięty o czas niezbędny na dokonanie niezbędnych ustaleń, a wynagrodzenie
może zostać odpowiednio zwiększone lub zmniejszone na zasadach określonych w paragrafie 12
niniejszej Umowy. 9. W przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności
niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia okoliczności związanych z
działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, konieczności wykonania
zmian/korekt projektów, zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego - termin
realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego lub niezbędny do wykonania zmian. 10. Jeżeli zajdzie konieczność
uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego
konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy - termin zakończenia realizacji umowy może
zostać przesunięty o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub
organu administracyjnego. 11. Jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji zadania uwzględnione w
Umowie o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania z przyczyn obiektywnych,
niezależnych od Wykonawcy) - termin zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający z
uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu (przyjmuje się domniemanie, że takie
przedłużenie służy poprawie jakości przedmiotu zamówienia, co jest korzystne i pożądane dla
Zamawiającego), 12. Jeżeli Wykonawca złoży wniosek o zmianę terminu wykonania umowy, a zmiana
jest korzystna dla Zamawiającego - termin realizacji może zostać zmieniony w sposób uzgodniony
pomiędzy stronami, 13. Jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych warunki terenowe w
szczególności podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane,
znaleziska archeologiczne itp., uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin
realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z nowych
warunków. 14. Jeżeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty błąd w SIWZ i zaistnieje
potrzeba dokonania dodatkowych ustaleń, wykonania projektów zamiennych, uzyskania dodatkowych
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decyzji administracyjnych to termin wykonania może zostać przesunięty o czas w jakim musiało
nastąpić wstrzymane robót budowlanych lub wystąpiło zwolnienie ich tempa oraz o czas na
wykonanie dodatkowych prac. 15. Zmiana przedmiotu jest dopuszczalna umowy w przypadku: 1)
konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego,
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), 3) konieczności
wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp. 4) konieczności
wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp. 16. Zmiana wynagrodzenia jest
dopuszczalna w przypadku: 1) ograniczenia zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o kwoty
wyliczone zgodnie z § 9 ust. 3 niniejszej Umowy, 2) realizacji dodatkowych robót budowlanych, o
których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp oraz robót o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3)
ustawy PZP o kwoty wyliczone zgodnie z § 9 ust. 4 niniejszej Umowy, 3) zmiany ustawowej
wysokości należnego podatku VAT, 4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli
te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 17. Jeżeli zmiana
lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 18. Dopuszcza się wprowadzenie Podwykonawców do
części zamówienia, dla których wcześniej nie przewidywano realizacji przez Podwykonawców. 19.
Dopuszcza się wprowadzenie Podwykonawców do realizacji części zamówienia mimo, że w ofercie
Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez Podwykonawców.
Zmiany dotyczące Podwykonawców nie wymagają Aneksu do Umowy a jedynie Wniosku o zmianę
Podwykonawcy wraz z dostarczeniem aktualnych dokumentów. Rejestru Podwykonawców, Wzoru
Umowy z Podwykonawcą do zatwierdzenia, chyba że zmiana Podwykonawcy wiąże się ze zmianą w
składzie Zespołu kadrowego, to sporządzenie Aneksu jest wymagane. 20. Zamawiający dopuszcza
wprowadzanie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku
zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W tym celu
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe wyliczenie zmiany kosztów wraz z
oświadczeniem o prawdziwości przedstawionych danych złożonym pod groźbą odpowiedzialności
karnej. 21. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian wynikających ze skutków
epidemii COVID-19 lub innej epidemii znacznych rozmiarów mającej wpływ na sytuację Wykonawcy
(zmiana zakresu zamówienia, waloryzacja umowy, zmiana terminów realizacji umowy w
szczególnych przypadkach także możliwość odstąpienia od umowy bez konsekwencji, ), pod
warunkiem, że Wykonawca lub Zamawiający wykaże, że skutki te nie były przewidziane przez
Wykonawcę lub Zamawiającego na etapie złożenia oferty i odpisania Umowy. 22. Dopuszcza się inne
zmiany umowy: 1) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z umów,
wytycznych, zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje
finansujące projekt; 2) w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia
nieważności umowy o dofinansowanie projektu; 3) podczas wykonywania przedmiotu Umowy
zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych
zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy; 4) obiektywnie jest to niezbędne dla
zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona zawarta; 23. Warunkiem dokonania
zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany,
uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian
dotyczących wynagrodzenia należne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem.
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: 2020-05-26, godzina: 07:45,
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
> oferty mogą być składane w języku polskim
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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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Część I – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach
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:Przedmiotem
zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynku
użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Wężyskach, zgodnie z niniejszą specyfikacją (wraz ze wzorem
umowy), Programem funkcjonalno-użytkowym. Wykonana termomodernizacja powinna spełnić co
najmniej parametry ekologiczne określone w audycie energetycznym (w zakresie zmniejszenia poziomu
emisji oraz efektywności energetycznej). Układ ruralistyczny wsi Wężyska podlega ochronie i opiece na
podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek
wykonania: • dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej: - projekty budowlane i wykonawcze w
podziale na branże wg wymagań prawnych w zakresie obszarów termomodernizowanych, - specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót, - wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami
przedstawiającymi osiągnięcie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanej termomodernizacji,
- wykonanie certyfikatu energetycznego dla obiektu, • harmonogramu rzeczowo-finansowego na
realizację robót budowlanych określające grupy , • wykonania zadania termomodernizacji zgodnie z
opracowanymi i zatwierdzonymi przez Zamawiającego projektami wykonawczymi, PFU, SIWZ oraz
audytami, • wykonania audytu termomodernizacyjnego na podstawie sporządzonej dokumentacji przed
przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych, • wykonania audytu termomodernizacyjnego po
wykonaniu prac termomodernizacyjnych, którego podstawę stanowią badania i pomiary dokonane w
rzeczywistości na obiekcie termomodernizowanym. W zakresie jest również uzyskanie wszelkich
pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowań w tym ew.
pozwolenia na budowę. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca jest
zobowiązany uzyskać informację od Zamawiającego o zatwierdzeniu dokumentacji projektowej. Przed
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zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedstawi: • dokumentację powykonawczą wraz z
obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego, • certyfikat
energetyczny, • Audyt energetyczny powykonawczy oparty o dokumentację techniczną oraz pomiary
parametrów charakterystycznych wykonane w termomodernizowanym obiekcie. Dokumentacja
projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa powinna być
opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami.
Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy tj.: • projekt
budowlany – 6 egzemplarzy, • projekt wykonawczy – 6 egzemplarzy, • specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót – 4 egzemplarze. Dokumentację wymienioną powyżej wraz z kopią pełnej
dokumentacji formalno-prawnej (uzyskane uzgodnienia, opinie, warunki techniczne przyłączy itp.) należy
przekazać Zamawiającemu dodatkowo w wersji elektronicznej na CD, zapisaną w formacie PDF.
Wykonawca winien przedstawić kolorystykę elewacji uwzględniająca minimum 6 kolorów, przy czym
kolory ciemne jedynie dla uwydatnienia lub podkreślenia niewielkich elementów architektonicznych
elewacji (do akceptacji Zamawiającego). Kolor tynku winien posiadać stopień odporności na
promieniowanie słoneczne powyżej 25 %. Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne
pozwolenia, certyfikaty itp., wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach (w
dokumentacji występuje poprzednia nazwa Zespół Szkół w Wężyskach)– Wężyska 162, gm Krosno
Odrzańskie. Dane ogólne budynku: • charakter budynku: Użyteczności publicznej • powierzchnia
zabudowy: 2668,7 m2, • powierzchnia użytkowa 3120,00 m2, • kubatura: 11432,10 m3, • ilość
kondygnacji: 3 • wysokość budynku: 12 m, • długość budynku: 85,00 m, • szerokość budynku: 60,00 m, •
instalacje: budynek wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną • wentylacja:
grawitacyjna • chłodzenie: brak. Termomodernizacja budynku obejmuje: • ocieplenie ścian zewnętrznych
budynku, • ocieplenie połaci dachowej od wewnątrz, • wymianę stolarki drzwiowej, • wymianę stolarki
okiennej, • wymianę parapetów zewnętrznych w celu niwelacji mostków termicznych przegród
okiennych, • w celu zabezpieczenia wymaganego strumienia wymiany powietrza wykonanie wentylacji
mechanicznej z rekuperacją zgodnie z obowiązującymi przepisami zgodnie z zapisami audytu, • wymianę
źródła ciepła c.o. na gruntową pompę ciepła, • wymianę źródła CWU, • wymianę grzejników na nowe, •
montaż izolacji przewodów instalacji c.o., • montaż automatyki do sterowania systemem c. o. z
wykorzystaniem TIK, • wymianę źródeł światła na energooszczędne źródła światła LED, • zabezpieczenie
energii pierwotnej na potrzeby oświetlenia z odnawialnego źródła energii elektrycznej – instalacji
fotowoltaicznej, • dostosowanie instalacji odgromowej do wymogów projektowanej instalacji
fotowoltaicznej i obowiązujących przepisów i wymogów prawa, • prace wykończeniowe i uzupełniające
termomodernizację: o demontaż i ponowny montaż elementów zamontowanych na elewacji (kamery,
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oświetlenie itp.), o inne prace niezbędne do wykonania przy termomodernizacji (przebudowy kominów,
wymiany obróbek blacharskich, pasy pod i nad rynnowe, itp.), o wymianę rynien i rur spustowych wraz z
przebudową odpływów w gruncie do najbliższych studzienek w celu zabezpieczenia obszarów
termomodernizowanych przed podciekaniem. Inwestycję należy przeprowadzić w warunkach obiektu
czynnego (funkcjonująca szkoła i przedszkole w roku szkolnym – w czasie wakacji budynek
nieużytkowany) i należy zabezpieczyć budowę w celu możliwości bezpiecznego korzystania z obiektu.
Parametry techniczne opisanych prac zawarte są w audycie termomodernizacyjnym będącym
załącznikiem do niniejszej dokumentacji oraz PFU.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71240000-2, 45300000-0,
45400000-1, 09300000-2, 45210000-2, 45320000-6, 45420000-7, 45450000-6, 09331200-0, 45261215-4,
45261900-3, 45311000-0, 45315300-1, 45315600-4, 45315700-5, 45321000-3, 45421100-5, 45450000-6,
45453000-7, 71232310-0

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: 2021-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji jakosci 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

2 Nazwa:

Część II – Termomodernizacja budynku o wielu funkcjach użytkowych w
Wężyskach – świetlica

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem
zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie termomodernizacji budynku
użyteczności publicznej w Wężyskach 54, gmina Krosno Odrzańskie zgodnie z niniejszą specyfikacją
(wraz ze wzorem umowy), Programem funkcjonalno-użytkowym. Wykonana termomodernizacja
powinna spełnić co najmniej parametry ekologiczne określone w audycie energetycznym (w zakresie
zmniejszenia poziomu emisji oraz efektywności energetycznej). Budynek figuruje w gminnej ewidencji
zabytków, a układ ruralistyczny wsi Wężyska podlega ochronie i opiece na podstawie ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania: • dokumentacji
projektowej obejmującej co najmniej: - projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branże wg
wymagań prawnych w zakresie obszarów termomodernizowanych, - specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót, - wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami przedstawiającymi
osiągnięcie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanej termomodernizacji, - wykonanie
certyfikatu energetycznego dla obiektu, • harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót
budowlanych, • wykonania zadania termomodernizacji zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi przez
Zamawiającego projektami wykonawczymi, PFU, SIWZ oraz audytami, • wykonania audytu
termomodernizacyjnego na podstawie sporządzonej dokumentacji przed przystąpieniem do prac
termomodernizacyjnych, • wykonania audytu termomodernizacyjnego po wykonaniu prac
termomodernizacyjnych, którego podstawę stanowią badania i pomiary dokonane w rzeczywistości na
obiekcie termomodernizowanym, • uzyskanie zgód formalnych na użytkowanie obiektu po wykonaniu
prac objętych niniejszym zamówieniem (Wykonawca we własnym zakresie ustali i wyceni wymagania i
koszty ewentualnych usprawnień wymaganych do odbioru inwestycji przez odpowiednie organy).
Wykonawca winien przedstawić kolorystykę elewacji uwzględniająca minimum 6 kolorów, przy czym
kolory ciemne jedynie dla uwydatnienia lub podkreślenia niewielkich elementów architektonicznych
elewacji. Kolor tynku winien posiadać stopień odporności na promieniowanie słoneczne powyżej 25 %.
Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty itp., wynikające z
wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót. Dane ogólne budynku: • charakter budynku:
Użyteczności publicznej • powierzchnia zabudowy: : 450,84 m2, • kubatura: : 6 427,00 m3, • ilość
kondygnacji: 3 + piwnica, • instalacje: budynek wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodnokanalizacyjną, CO oraz CWU, • wentylacja: grawitacyjna, • chłodzenie: brak. Termomodernizacja
budynku obejmuje: • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, • docieplenie stropu wewnętrznego nad
piwnicą, stopu wewnętrznego pod poddaszem oraz stropu zewnętrznego nad przejazdem, • wymianę
stolarki drzwiowej, • wymianę stolarki okiennej, • wymianę parapetów zewnętrznych w celu niwelacji
mostków termicznych przegród okiennych, • w celu zabezpieczenia wymaganego strumienia wymiany
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powietrza wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją zgodnie z obowiązującymi przepisami
zgodnie z zapisami audytu, • wymianę źródła ciepła c.o. na gruntową pompę ciepła, • wymianę źródła
CWU, • wymianę grzejników na nowe, • montaż izolacji przewodów instalacji c.o., • montaż automatyki
do sterowania systemem c.o. z wykorzystaniem TIK. • wymianę źródeł światła na energooszczędne
źródła światła LED, • zabezpieczenie energii pierwotnej na potrzeby CO i CWU z odnawialnego źródła
energii elektrycznej – instalacji fotowoltaicznej, • dostosowanie instalacji odgromowej do wymogów
projektowanej instalacji fotowoltaicznej i obowiązujących przepisów i wymogów prawa, • prace
wykończeniowe i uzupełniające termomodernizację: o demontaż i ponowny montaż elementów
zamontowanych na elewacji (kamery, oświetlenie itp.), o inne prace niezbędne do wykonania przy
termomodernizacji (przebudowy kominów, wymiany obróbek blacharskich, pasy pod i nad rynnowe, itp.),
o wymianę rynien i rur spustowych wraz z przebudową odpływów w gruncie do najbliższych studzienek
w celu zabezpieczenia obszarów termomodernizowanych przed podciekaniem. W uzupełniniu informacji
z PFU Zamawiający informuje, że konieczna jest wymiana instalacji ciepłej wody na potrzeby CO i
CWU, a także instalacja elektryczna – w pełnym zakresie, co należy przyjąć przy wycenie prac.
Parametry techniczne opisanych prac zawarte są w audycie termomodernizacyjnym będącym
załącznikiem do niniejszej dokumentacji oraz PFU. Inwestycję należy przeprowadzić w warunkach
obiektu czynnego (mieszkania socjalne, w których przebywają lokatorzy oraz czynny sklep),należy
zabezpieczyć budowę w celu możliwości bezpiecznego korzystania z obiektu. Nie przewiduje się
korzystania ze świetlicy wiejskiej w okresie realizacji inwestycji. ROBOTY NIEUJĘTE W PFU ani w
AUDYCIE ENERGETYCZNYM W ramach zadania należy także zaprojektować i wykonać zakres
wymiany pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem w zakresie opisanym poniżej: 1. Rozebranie
pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, 2. Impregnacja istniejącej więźby dachowej, 3. Wzmocnienie
elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, dostosowującego ciężar do pokrycia dachowego do
projektowanego pokrycia oraz montażu fotowoltaiki, 4. Nadbicie łat i kontrłat, 5. Wykonanie pokrycia
dachowego z lekkiej blachy (blacha lub inny materiał zaakceptowany przez LWKZ) – dla celów
kalkulacji wstępnej należy podać wycenę z zastosowaniem pokrycia dachowego z blachodachówki
ocynkowanej (wzór: karpiówka) o grubości nie mniejszej niż 0,5 cm – w przypadku braku akceptacji
materiału ze strony LWKZ przewiduje się zmianę materiałową (w tym celu Wykonawca przedstawi
kosztorys różnicowy podlegający akceptacji przez Zamawiającego – podstawa sporządzenia aneksu), 6.
Wykonanie orynnowania i obróbek blacharskich, 7. Wymiana zdegradowanego stropu nad świetlicą, 8.
Wymiana instalacji kanalizacyjnej w obiekcie, 9. Modernizacja wentylacji w kuchni obiektu
świetlicowego. Należy w taki sposób zaplanować prace żeby możliwe było zapewnienie ciągłości
ogrzewania (w okresie od 1 października do 30 kwietnia) Prace nie ujęte w zaleceniach audytu
energetycznego oraz PFU należy zaprojektować i wykonać w taki sposób żeby uzyskać parametry
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ekologiczne nie gorsze niż określone w audycie energetycznym (w zakresie zmniejszenia poziomu emisji
oraz efektywności energetycznej). Uwaga: W związku z faktem uzupełnienia niektórych elementów w
powyższym opisie przedmiotu zamówienia niektóre czynności wskazane w PFU nie będą musiały być
wykonywane (np. płukanie instalacji wodnej), co wynika z natury zamierzenia inwestycyjnego, a w
związku z tym nie należy wyceniać tych czynności w kalkulacji oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71240000-2, 45300000-0,
45400000-1, 09300000-2, 45210000-2, 45260000-7, 45310000-3, 45320000-6, 45420000-7, 45450000-6,
09331200-0, 45231000-5, 45261215-4, 45261900-3, 45311000-0, 45315300-1, 45315600-4, 45315700-5,
45321000-3, 45421100-5, 45450000-6, 45453000-7, 71232310-0

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: 2021-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji jakosci 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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