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Ogłoszenie nr 51I994-N-2017 z dnia20l7-08-16 r.

Gmina Bartniczka: Termomodernizacja i remont dwóch obiektów kultury w miejscowościach

Jastrzębie i Nowe Świerczyny

oGŁosZENIE o ZAMÓWIENIU _ Roboty budowlane

ZamieszczanieogloszeniazZamieszczartieobowiązkowe

Ogłoszenie doĘcry: Zamówięnia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinan§owan ego ze środków Unii

Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcŁ których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą

realizowaĘ zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami

grup społecznie marginalizowanych

Nie

NaleĄ podać minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osób należącychdo jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22ust.2 ustawy P4p, nie mniejszy niż3OYo, osób zatrudnionych

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przepr ow adza centralny zam awiaj ący

Nię

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzyUpowierzyli

przepro\iladzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierryłlpowierzyli prowadzenie

postępowania:
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postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przezzamawiających

Nię

Jeżelitak,naleĘ wymienió zamawiających,którzy wspólnie przeptowadzają postępowanie oraz

PodaĆ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne orazosoby do kontaktów wrazz
danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europej skiej

Nie

W PrzYPadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamóvńeń

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES; Gmina Bartniczka, krajowy numer identyfikacyjny 87l11842500000,

ul. ul. Brodnicka 8 ,8732I Bartniczka, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel.

564 936 810, e-mail rolbud@ugbartniczka,pl, faks 564 936 832.

Adres strony internetowej (URL): ugb@data.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym możnauzyskać dostęp do narzędziilxządzeńIub

formatów plikóq które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMA\ilIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIEII"IA (ieżeli dotycyl):

Podział obowiąków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzanta

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzaniapostępowania z

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który zżamawiających jest

odPowiedzialny zaprzeprowadzenię postępowania, czy i w jakim zakresie zaptzeprowadzenię

PostęPowania odpowiadają pozostali zamalitaj1cy, c4 zamówienie będzie udzięlane ptzez

każdego zzanawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na

r ze cz p ozostały ch zarrnw iający ch) :

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczonyrpełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać

pod adresem (URL)
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Tak

www.bip. bartniczka.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uryskać

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleĘ przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofeń lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofeń lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pocńapolska, kurier

Adres:

U r ząd Gminy Barlniczka ul. Brodnicka 8, 87 -321 B artniczka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziiurządzeń lub formatów

plikóq które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni ibezpłatny dostęp do Ęch narzędzi można uzyskaó pod
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adresem: (URL)

§EKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Nazwa nadana zamówien ia przez zamawiającego : Termomodernizacj a i remont dwóch

obięktów kultury w miejscowościach Jastrzębie i Nowe Świerczyny

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

Zamówięnie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w

odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostłó udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

dwie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zal{res, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wymagań ) aw prrypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ

budowlane: Przedmiotem inwestycji jest termomoderaizacjai remont obiektów kultury w

miejscowościach Jastrzębie i Nowe Świercryny tj. ocieplenie ścian zevłnętznychv,razz

elewacjami, ocieplenie stropodachów wraz zvlymianąpokrycia dachowego oruzprzebudową
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kominów, WYmiana stolarki drzwiowej zewnętrznej oruzwrótwjazdowych, wykonanie zadaszeń

nad wejściami.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45321000-3

45261200-6

45421000-Ą

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

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w Przypadku umów ramowych lub dynamiczneło systemu zakupów - szacunkowa całkowita

maksYmalnawąrtoŚĆ w całym olłesie obowiq4lwania umowy ramowej lub dynamiczne7o

systemu zakupów)

II.Ą 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 waruŃów na jakich zostaną udzięlone

zamóńenia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. l34ust. 6 pkt 3 ustawy pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zostałazawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lubdniach:

lub

data rozpoczęciaz lub zakoficzeniaz 2017 -1,1-30

II.9) Informacj e dodatkowe ;

SEKCJA III: INF'ORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYMr
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EKONOMICZNYM. F,INANSOWYM I TECHNICZNYM

ilI. 1) WARUNKI aDZIAŁU w POSTĘPOWANIU

ilI.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do,prowadzeniaokreślonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Ocena spełnienia warunku dokonana będzie w oparciu o ńożone przez

Wykonawcę oświadczenie w sprawie spełnienia warunków.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreŚlenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jezeli wykuże, że jest

ubezpieczony(eni) od odpowiedzialności cywilnej w za]<resie prowadzonej działalności

związanej zprzedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjnąna jedno i wszystkie

zdarzęniaw wysokości co najmniej l50 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

IlI.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

OkreŚlenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeliwykuze:1) w okresie ostatnich 5 lat

Przed upĘwem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ,

w tlm okresie, zrealizował z naleĘtą starannością: - dwa zadaniapolegające na wykonaniu

ocieplenia budynku tj. izolacji cieplnej ścian i dachu wtaz z wymianą stolarki, o wartości robót

dociepleniolvych nie mniejszej niż 50,000,00 zł brutto każda,2) dysponują osobami zdolnymi

do wykonaniazatnówięnia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

Posiadającymizgodnie zustawązdnia7lipca1994r.Prawobudowlane (t.j.Dz.|J.z2al6r.

poz.290) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi we właściwych specjalnościach,

tj.: a) konstrukcyjno- budowlanej

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

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizasji

zamówieniawrazz informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak

Informacje dodatkowę:

III.2) PoDsTA\ilY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstarvy wykluczenia określone w art. 24 ast,1 ustawy Pzp

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

ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCHPRZEZWYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARI]NKI aDZIAŁLJW POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI

OŚwiadczenie o niepodleganiu wykluczenil oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZF,Z
WYKONA\ilCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, o KTÓRyCH MowA W ART. 25 usT. 1 pKT 3

USTAWY PZPZ

III.O WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PF(ZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKDLICZNOŚCI, o KToRyCH MowA w ART. 25 usT. 1 pKT 1

UsTA\ryY PZP

ilI.s.r) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA wARuNKÓw uozlAŁu W posTĘpowANlu:

Dokument potwierdzaj ący, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności złliązanej zprzedmiotem zamówienia na minimalną

sumę gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarueńaw wysokości co najmniej 150 000,00 ń,2)
dowody określające cry roboĘ zarrlieszczone w Wykazie robót budowlanych zostĄ
wykonane należycie i prawidłowo ukończone.Zarcbotę budowlaną wykonaną w sposób

naleĘty zamańający uwużarobotę budowlaną zakońęzoną wydaniem protokółu końcowego

po rozliczeniu przedmiofu umowy.

III.5.2) w ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
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III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTOW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONA\ryCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ilIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA oKoLICzNoŚCI, o KTORyCH MowA w ART.25 UST. 1 pKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) _ III.6)

1) Wypełnione kosźorysy ofertowe,2) dowód wniesienia wadium, 3) pisemne zobowiązanie

podmiofu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres kotzystaniaz

nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art.Z}austavly Pzp,4) w przypadku

Podpisania oferty oraz poświadczęniazazgodność zoryginńem kopii dokumentów przęz

osobę niewymienioną w dokumęncie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do

oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

§EKCJA IV: PROCEDURA

rv.l) oPIs

ry. 1. 1) Tryb udzielenia zamówienia : Przetatg nieograniczony

IV. 1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium :

Tak

Informacja na temat wadium

Wykonawca zobowiązany jest wnieśó wadium w wysokości 1.350,00 zł (słownie: jeden tysiąc

trzysta pięćdziesiąt 00/100 zł) przed upływem terminu składania ofęrt, dla każdej części,na

którązłoĘ ofertę. W przypadkuzłożeniaofert na wszystkie częściłącznakwota wszystkich

wadiów wynosi 2.700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset 00ll0} ń).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie za|iczek na poczet wykonania zamówienia:

Nię

Nalezy podać informacje na temat udzielania zaliczek

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do

ofert katalo gów elektronic zny chz

Nie

Dopuszcza się ńożenię ofert w postaci katalogów ęlektronicznych lub dołączeniado ofert

katalogów elektronicznych:
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Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nię

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożęnie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym ńożeńęm oferty

zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcówrktórry zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo

innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewi dywana minim aIna liczb a wykonawców

Maksymaln a liczb a wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenieliczby uczestników umowy ramowej:

Przęwidziana maksymalna liczba uczęstników umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zanówieńe obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczonę dodatkowe informacje dotyczące

dy narriczne go sy stemu zakup ów :
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Informacje dodatkowę:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenieofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elekhonicznychinformacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowejĄnamicznego systemu zakupów:

IV. 1.8) Aukcj a elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

o graniczony, ne gocj acj e z o głoszeniem)

Nalezy podać adres strony internetowej, na klórej aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wańości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartościo rvynikające z opisu

przedmiotu zamówienia:

Nalezy podaó, które informacje zostartą udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektroniczn ej orazj aki będzie termin ich udostępnięnia:

Informacj e doty czące przebie gu aukcj i el ektroni cznej :

Jaki jest ptzewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektroniczrej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje doĘczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego,tozitęń i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

WymaganiadoĘczące rejesfoacji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbię etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

czastrwańa:

Czy wykonawcy, którz1 nie złoĘli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicmej :
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IV.2) KRYTERIA OCEI\-Y OF,ERT

IY.2.1) Kryteria oceny ofert:

IY.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedurTo o której mowa w art. 24aaust.l ustawy pzp (yrzetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, pańnerstwo innowaryjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przevńdziane jest zastrzężenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych

b ez pr zept ow adzęŃa nego cj acj i

PrzeńdzianY jest podział negocjacji rraetapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podać informacje na temat etapów negocjacji (w łm liczbęetapów):

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,ktfuzy podczas dialogu konkurencyjnego

Przedstawi li ronviązania stanowiące podstawę do składani a ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Kryteria

Cena

Dfugość okresu gwarancji i rękojmi

znaczenie

60,00

25,00

Doświadczenie zawodowe kluczolvych osób pełniących samod zie\ne funkcj e w
budownictwię - kiero

15,00

11z16
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Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozwiązań..

NaleĄ podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowaryjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty :

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjompoprzęz

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej,naktórej będzieprowadzona licytacja elekhonicma:

Adres strony intęrnetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elęktronicznej, w tym

wymaganiatęchnicznevrządzeninformatycntych:

Sposób postępowania w toku licytacji elekhonicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

czas trwania:

Wykonawcy,którzy nie ńoĘIi nowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego

etapu:

Tęrmin składania wniosków o dopuszczęnię do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektroniczrrej :
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Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostanąwprowadzone do hęści zańeranejumowy w

sPrawie zamówienia publiczrego, albo ogólne warunki umowy, a]bo wzór umowy:

Wymagania doĘ czące zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMowY
Przewiduje się istotne zmiany postanowieńzawańej umowy w stosunku do treści oferĘ, na

podstawie której dokonano łvyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazaó zaktes, charakter z-ttianoraz warunki wprowadze ńa zmian:

Wzór umowy stanowi Zńączńknr 5 do SIWZ. Zarrnwiającv przewiduje możliwośó zsniany w

stosunku do treści oferty następujących postanowień umowy w następujących warunkach

(okolicznościach): 1) wydłużenia terminu obowiąąrwania umowy, pod warunkiem, że: a) prace

objęte umową zostały wstrzymanęprzęzwłaściwe organy zprzlcrynniezależmych od

Wykonawcy, co uniemożliwia terminowę zakończęnie realizacji przedmiotu umowy, b) zasz}a

koniecznoŚÓ uzyskania niemozliwych do ptzewidzenia na etapie planowania inwestycji danych,

zgódbądŹpozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, c) wysĘpiĘ bardzo złe warunki

atmosferyc zne, w istotny spo sób odbiegaj ące od typowych, uniemo żliwiające wykonanie

Przedmiotu zamówieniazgodńe zzasadatrń sztuki budowlanej, d) wystąpiła siła wyższa

uniemozliwiającąwykonanie przedmiotu umowy.Termin umowny zostanie wydłużony o sumę

dni okresów wstrzymaniaptac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz

Zamawiającym.Decyzja o konieczności wstrzymania robót powinna zostaó uzgodńona z

Inspektorem nadzoru orazZamawiającym. O wstrzymaniu robót budowlanych Wykonawca

Powinien każdorazowo powiadomić Zamawiającęgo 2) zmnl,ejszenia przedmiotu zmówienia, pod

waruŃięm że: a) z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji prryczyn

wykonanie całoŚci przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, których ptzezvlyciężeńe

wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosźów. Wszystkie powyższe

postanowienia w podpunktach l i 2 stanowią katalog zmian, na które Zatnańający może vlyrazić

zgodę. Nie stanowią jednocześnię zobowiązaniado wyrażenia takiej zgody. Możliwość

dokonania zmianumowy stanowi uprawnieni e Zamawiającego a nie jego obowiąek.Nie stanowi

zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp a) zmianadanych rwiązanych z obsługą
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administracYjno-organizacyjnąumowy (np. zmiana rachunku bankowego), b) zmiana danych

teleadresowYch, c) zlnianaosób odpowiedzialnych zakontal<ty inadzórnad przedmiotem

Iv.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) SPosób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli doĘczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IY.6.2) Termin składania ofeń lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-08-3 1, godzina: 1 0:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względuna pilną potrzebę udzielenia zamówienia

fflrzetargnieograniczony,przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

JęrYk lub jęzYki, w jakich mogą byó sporządzane ofeĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu

IV.6.3) Termin rwiązania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecmego terminu składania

ofert)

IY,6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w prrypadku

niePrzYznania Środków pochodzących zbudżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi Środków z pomocy udzielonej przez państwa czlonkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaĘ być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

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

słuŻące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozrvojowe, które

zamawiający zamierzałprzeznaczyćna sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostaĘ mu przyznane

IV.6.6) Informacj e dodatkowe :

ZAŁA.CZNIK I : INFORMĄCJE DOTYqZACĘ OFERT CZEŚCIOWYCF
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CzęŚĆ nr: 1 Nazwa: Termomoderńzacjai remont obiektu kultury w miejscowości Jastrzębie

1) Krótki oPis Przedmiotu zamówienia (wielkość, zalcres, rodzaj i ilość dostaw, u§ug lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowąnia i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacYjnego -okreŚlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboĘ
budowlane:- docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu wtazzwymianąpokrycia,

Przemurowanie kominów, obróbki dekarskie, wymiana stolarki drzwiowej zewn. wtaz zwrotami,

zadaszęnie nad wejściami. Projekt posiada audyt energetyczny.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2,45321000-3,45261200-6,45421000-4

3) WartoŚĆ częŚci zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin rvykonania:

okres w miesiącach:

okręs w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 20 1 7 - I I -3 0

5) Kryteria oceny ofert:

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzęŚĆ Termomodemizacjai remont obiekfu kultury w miejscowości Nowe
2Nazwaznr: Swierczyny

Kryterium 7nąozpn|

Cena 60,00

Długość okresu gwarancji i rękojmi 25,00

Doświadczenie zawodowe kluczolvych osób pełniących samodzielne funkcje w

budownictwie - kiero
15,00
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1) Krótki oPis Przedmiotu zamówienia (wielkość, zalcres, rodzaj i ilość dostaw, u§ug lub robót

budowlanYch lub olcreślenie zapotrzebowania iwymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacYjnego -okreŚlenie zapotrzebowania na innowacyjny produktn usługę lub roboĘ
budowlane:- docieplenie ścian zewn.,docieplenie stropodachu wraz zwymianą pokrycia,

Przęmrrrowanie kominów i ogniomurów, obróbki dekarskie, wykonani e zńaszenia nad wejściem.

Projekt posiada audyt energetyczny. ;

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 452l0000-2,45321000-3,45261200-6,45421000-4

3) WartoŚĆ częŚci zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartośó bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rczpoczęcia,,

data zakończenia: 20 I 7 - I I -3 0

5) Kryteria oceny ofert:

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Kryterium LuavLęlllę

Cena 60,00

Długość okresu gwarancji i rękojmi ż5,00

Doświadczenie zawodowe kluczolyych osób pełniących samodzielne funkcje w
budownictwie - kiero

15,00
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