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Ogłoszenie nr 549013-N-2020 z dnia 2020-06-09 r.

Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie: „Opracowanie audytów
energetycznych, dokumentacji projektowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla 5 budynków
Przedszkoli Gminy Siemianowice Śląskie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
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postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, krajowy
numer identyfikacyjny 00051587900000, ul. ul. Jana Pawła II 10 , 41-100 Siemianowice Śląskie, woj.
śląskie, państwo Polska, tel. 327 605 200, e-mail ratusz@um.siemianowice.pl, faks 327 605 280.
Adres strony internetowej (URL): www.siemianowice.pl
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)
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Nie
Publikowane są wyłącznie informacje i dokumenty, których wymóg publikacji wynika z ustawy Pzp.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://bip.msiemianowicesl.finn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub złożyć osobiście bądź za pośrednictwem posłańca
Adres:
Kancelaria Podawcza Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10, kod 41-100
Siemianowice Śląskie
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Opracowanie audytów energetycznych,
dokumentacji projektowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla 5 budynków Przedszkoli Gminy
Siemianowice Śląskie”
Numer referencyjny: RW.271.13.2020; ZP.rp.40.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.
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Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowych oraz
pełnienie nadzoru autorskiego dla 5 budynków Przedszkoli Gminy Siemianowice Śląskie tj.: budynku
Przedszkola nr 9 przy ul. Okrężnej 17, budynku Przedszkola nr 20 przy ul. Hermana Wróbla 11, budynku
Przedszkola nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 3, budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Stawowej 22, budynku
Zespołu Przedszkolnego nr 1- Przedszkola nr 7 przy ul. Niepodległości 49. 2. Przedmiot zamówienia
został podzielony na pięć (5) części: 2.1 Część nr 1 zamówienia: „Opracowanie audytu energetycznego,
dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Wykonanie
termomodernizacji budynku Przedszkola nr 9 przy ul. Okrężnej 17". 2.1.1 Zamówienie obejmuje: a)
wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przedszkola oraz systemów i urządzeń
technologicznych na potrzeby opracowania audytu i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień; b) opracowanie audytu
energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku: c) opracowanie, na podstawie wykonanego
wcześniej audytu energetycznego, dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb
termomodernizacji budynku związanej z polepszeniem efektywności energetycznej obiektu, w stopniu
umożliwiającym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień zezwalających na
wykonanie robót budowlanych 2.1.2 Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej m.in.: a)
Projekty budowlano-wykonawcze wszystkich branż tj. min.: opisy szczegółowe, rysunki rzutów,
przekrojów, detali a także rozwinięcia i schematy technologiczne dla poszczególnych instalacji wraz z
zestawieniami materiałowymi oraz rysunki warsztatowe wraz z zestawieniami materiałowymi - również
na nośniku elektronicznym w formacie PDF, obejmujące wykonanie wszystkich niezbędnych prac
wynikających z audytu energetycznego oraz koniecznych do realizacji zadania, w tym m.in.: - docieplenie
ścian zewnętrznych (elewacja w kolorach pastelowych), - docieplenie stropodachów z wykonaniem
instalacji odgromowej oraz wymianą obróbki blacharskiej wraz z rynnami, - zabezpieczenie przed
wilgocią ścian zewnętrznych przy gruncie – izolacja ścian fundamentowych wraz z drenażem oraz
dociepleniem fundamentów, - wymianę wskazanej w audycie stolarki okiennej i drzwiowej, - remont stref
wejścia głównego do budynku wraz z modernizacją zadaszeń oraz wykonaniem podjazdu dla
niepełnosprawnych, - wymiana systemu podgrzewu CWU, - stacja wymienników ciepła do wymiany, wymiana instalacji wod-kan, - remont toalet, - wymiana instalacji elektrycznej wraz z wyminą oświetlania
na led, -wymiana wewnętrznej instalacji C.O w technologii rur stalowych o połączeniach zaciskanych
wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi, - w zakresie tarasu remont lub wymiana nawierzchni
oraz izolacja przeciw wodna oraz termiczna ścian budynku pod tarasem, izolacja przeciwwilgociowa ścian
oporowych tarasu, renowacja ścian tarasu, - wymiana obudów kaloryferów, - wentylacja w
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pomieszczeniach na parterze i na I piętrze (sale, toalety oraz kuchnia wraz z pomieszczeniami
towarzyszącymi), - wymiana części tynków wewnątrz budynku, - naprawa pęknięć budynku, - likwidacja
zsypów węglowych, - pielęgnacja drzew znajdujących się wokół budynku. b) Przedmiary robót z
odniesieniem do SST, katalogów oraz podaniem kodów CPV w wersji edytowalnej w formacie .xls oraz
ath. c) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z dokładnym
wyszczególnieniem zakresu, technologii i lokalizacji wykonywanych robót (SST). d) Informacja do planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. e) Kosztorysy inwestorskie sporządzone oddzielnie dla każdej branży.
3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w rozumieniu art. 20 par. 1 pkt 4)
Prawa Budowlanego w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. 4. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia dla części nr 1, został zawarty w Dodatku nr 3a do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest
realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 4a do SIWZ).
6. Z uwagi na charakter świadczenia, które nie wyczerpuje przesłanek stosunku pracy w rozumieniu art.
22 § 1 kodeksu pracy, Zamawiający nie wymaga wykonywania czynności objętych niniejszym
zamówieniem przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. 7. Dokumentacja projektowa winna być
opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinna posiadać uzgodnienia oraz pozwolenia
wymagane przepisami prawa na dzień przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, w zakresie
niezbędnym do realizacji tego zadania inwestycyjnego. 7. W przedmiotowym zamówieniu wybrany
Wykonawca zobowiązany będzie odbyć zgodną z ofertą Wykonawcy jednak nie mniejszą niż 4 ilości
pobytów na budowie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego. 8. Zamawiający nie przewiduje wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty
wariantowej. 10. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp. 2.2
Część nr 2 zamówienia: "Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie
nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 20
przy ul. Hermana Wróbla 11" 2.2.1 Zamówienie obejmuje: a)wykonanie inwentaryzacji architektonicznobudowlanej budynku przedszkola oraz systemów i urządzeń technologicznych na potrzeby opracowania
audytu i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych warunków technicznych,
opinii i uzgodnień; b)opracowanie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku:
c)opracowanie, na podstawie wykonanego wcześniej audytu energetycznego, dokumentacji projektowokosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynku związanej z polepszeniem efektywności
energetycznej obiektu, w stopniu umożliwiającym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i
uzgodnień zezwalających na wykonanie robót budowlanych. 2.2.2 Opracowanie dokumentacji
projektowej obejmującej m.in.: a) Projekty budowlano-wykonawcze wszystkich branż tj. min.: opisy
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szczegółowe, rysunki rzutów, przekrojów, detali a także rozwinięcia i schematy technologiczne dla
poszczególnych instalacji wraz z zestawieniami materiałowymi oraz rysunki warsztatowe wraz z
zestawieniami materiałowymi - również na nośniku elektronicznym w formacie PDF, obejmujące
wykonanie wszystkich niezbędnych prac wynikających z audytu energetycznego oraz koniecznych do
realizacji zadania, w tym m.in.: - docieplenie ścian zewnętrznych (elewacja w kolorach pastelowych), docieplenie stropodachów z wykonaniem instalacji odgromowej oraz wymianą obróbki blacharskiej wraz
z rynnami, - zabezpieczenie przed wilgocią ścian zewnętrznych przy gruncie – izolacja ścian
fundamentowych wraz z drenażem oraz dociepleniem ścian, - wymianę wskazanej w audycie stolarki
okiennej i drzwiowej, - remont stref wejścia głównego do budynku wraz z modernizacją zadaszeń, wymiana systemu podgrzewu CWU, - wymiana węzła cieplnego, - wymiana instalacji wod-kan, - remont
toalet, - wymiana instalacji elektrycznej wraz z wyminą oświetlania na led, -wymiana wewnętrznej
instalacji C.O w technologii rur stalowych o połączeniach zaciskanych wraz z grzejnikami i zaworami
termostatycznymi, - wymiana obudów kaloryferów, - remont klatki schodowej w zakresie likwidacji
luksferów, - wentylacja w pomieszczeniach na parterze i na I piętrze (sale, toalety oraz kuchnia wraz z
pomieszczeniami towarzyszącymi), - likwidacja wieżyczek na ogniomurach, - wykonanie na elewacji
budek dla ptaków. b) Przedmiary robót z odniesieniem do SST, katalogów oraz podaniem kodów CPV w
wersji edytowalnej w formacie .xls oraz ath. c) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych z dokładnym wyszczególnieniem zakresu, technologii i lokalizacji wykonywanych
robót (SST), d) Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, e) Kosztorysy inwestorskie
sporządzone oddzielnie dla każdej branży. 3.Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót
budowlanych w rozumieniu art. 20 par. 1 pkt 4) Prawa Budowlanego w oparciu o opracowaną
dokumentację projektową: 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2, został zawarty w
Dodatku nr 3b do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i
warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 4b do SIWZ). 6. Z uwagi na charakter świadczenia,
które nie wyczerpuje przesłanek stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu pracy, Zamawiający nie
wymaga wykonywania czynności objętych niniejszym zamówieniem przez osoby zatrudnione na umowę
o pracę. 7. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami,
powinna posiadać uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane przepisami prawa na dzień przekazania
Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, w zakresie niezbędnym do realizacji tego zadania
inwestycyjnego. 8. W przedmiotowym zamówieniu wybrany Wykonawca zobowiązany będzie odbyć
zgodną z ofertą Wykonawcy jednak nie mniejszą niż 4 ilości pobytów na budowie w ramach pełnienia
nadzoru autorskiego. 9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy
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Pzp. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 11. Zamawiający nie
przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp. 2.3 Część nr 3 zamówienia:
"Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla
zadania pod nazwą: Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 3."
2.3.1.Zamówienie obejmuje: a)wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku
przedszkola oraz systemów i urządzeń technologicznych na potrzeby opracowania audytu i dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień;
b)opracowanie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku: c)opracowanie, na
podstawie wykonanego wcześniej audytu energetycznego, dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
potrzeb termomodernizacji budynku związanej z polepszeniem efektywności energetycznej obiektu, w
stopniu umożliwiającym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień zezwalających
na wykonanie robót budowlanych 2.3.2.Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej m.in.: a)
Projekty budowlano-wykonawcze wszystkich branż tj. min.: opisy szczegółowe, rysunki rzutów,
przekrojów, detali a także rozwinięcia i schematy technologiczne dla poszczególnych instalacji wraz z
zestawieniami materiałowymi oraz rysunki warsztatowe wraz z zestawieniami materiałowymi - również
na nośniku elektronicznym w formacie PDF, obejmujące wykonanie wszystkich niezbędnych prac
wynikających z audytu energetycznego oraz koniecznych do realizacji zadania, w tym m.in.: - docieplenie
ścian zewnętrznych (elewacja w kolorach pastelowych), - docieplenie stropodachów z wykonaniem
instalacji odgromowej oraz wymianą obróbki blacharskiej wraz z rynnami, - zabezpieczenie przed
wilgocią ścian zewnętrznych przy gruncie – izolacja ścian fundamentowych wraz z drenażem oraz
dociepleniem fundamentów, - wymianę wskazanej w audycie stolarki okiennej i drzwiowej, - remont stref
wejścia głównego do budynku wraz z modernizacją zadaszeń, - wymiana systemu podgrzewu CWU, wymiana swc, - wymiana instalacji wod-kan, - częściowy remont toalet, - wymiana instalacji elektrycznej
wraz z wyminą oświetlania na led, -wymiana wewnętrznej instalacji C.O w technologii rur stalowych o
połączeniach zaciskanych wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi, - w zakresie tarasu: wymiana
nawierzchni oraz izolacja przeciw wodna oraz termiczna ścian budynku pod tarasem, izolacja
przeciwwilgociowa ścian oporowych tarasu, renowacja ścian tarasu, - wymiana obudów kaloryferów, wentylacja w pomieszczeniach na parterze (sale, toalety oraz kuchnia wraz z pomieszczeniami
towarzyszącymi), - kompleksowy remont kuchni wraz z wymianą pieca opalanego węglem na piec
gazowy lub elektryczny, - wykonanie instalacji gazowej z indywidualnym zabezpieczeniem ppoż, analiza spękań stropu oraz analiza spękań ścian zewnętrznych wraz z sposobem naprawy, - częściowa
wymiana posadzek w części administracyjnej wraz z izolacją cieplną b)Przedmiary robót z odniesieniem
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do SST, katalogów oraz podaniem kodów CPV w wersji edytowalnej w formacie .xls oraz ath. c)
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z dokładnym
wyszczególnieniem zakresu, technologii i lokalizacji wykonywanych robót (SST), d) Informacja do planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, e) Kosztorysy inwestorskie sporządzone oddzielnie dla każdej branży.
3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w rozumieniu art. 20 par. 1 pkt 4)
Prawa Budowlanego w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. 4.Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia dla części nr 3, został zawarty w Dodatku nr 3c do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest
realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 4c do SIWZ).
6. Z uwagi na charakter świadczenia, które nie wyczerpuje przesłanek stosunku pracy w rozumieniu art.
22 § 1 kodeksu pracy, Zamawiający nie wymaga wykonywania czynności objętych niniejszym
zamówieniem przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. 7. Dokumentacja projektowa winna być
opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinna posiadać uzgodnienia oraz pozwolenia
wymagane przepisami prawa na dzień przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, w zakresie
niezbędnym do realizacji tego zadania inwestycyjnego. 8. W przedmiotowym zamówieniu wybrany
Wykonawca zobowiązany będzie odbyć zgodną z ofertą Wykonawcy jednak nie mniejszą niż 4 ilości
pobytów na budowie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego. 9. Zamawiający nie przewiduje wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty
wariantowej. 11. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp. 2.4
Część nr 4 zamówienia: "Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie
nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 16
przy ul. Stawowej 22". 2.4.1.Zamówienie obejmuje: a)wykonanie inwentaryzacji architektonicznobudowlanej budynku przedszkola oraz systemów i urządzeń technologicznych na potrzeby opracowania
audytu i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych warunków technicznych,
opinii i uzgodnień; b) opracowanie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku:
c)opracowanie, na podstawie wykonanego wcześniej audytu energetycznego, dokumentacji projektowokosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynku związanej z polepszeniem efektywności
energetycznej obiektu, w stopniu umożliwiającym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i
uzgodnień zezwalających na wykonanie robót budowlanych 2.4.2.Opracowanie dokumentacji projektowej
obejmującej m.in.: a) Projekty budowlano-wykonawcze wszystkich branż tj. min.: opisy szczegółowe,
rysunki rzutów, przekrojów, detali a także rozwinięcia i schematy technologiczne dla poszczególnych
instalacji wraz z zestawieniami materiałowymi oraz rysunki warsztatowe wraz z zestawieniami
materiałowymi - również na nośniku elektronicznym w formacie PDF, obejmujące wykonanie wszystkich
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niezbędnych prac wynikających z audytu energetycznego oraz koniecznych do realizacji zadania, w tym
m.in.: - docieplenie ścian zewnętrznych (elewacja w kolorach pastelowych), - docieplenie stropodachów z
wykonaniem instalacji odgromowej oraz wymianą obróbki blacharskiej wraz z rynnami (łącznie z
systemem odprowadzenia wód deszczowych znajdującym się wewnątrz budynku), - likwidacja daszków
ozdobnych elewacji, - zabezpieczenie przed wilgocią ścian zewnętrznych przy gruncie – izolacja ścian
fundamentowych wraz z drenażem oraz docieplenie fundamentów, - wymianę wskazanej w audycie
stolarki okiennej i drzwiowej, - remont stref wejścia głównego do budynku wraz z modernizacją zadaszeń,
- częściowe zamurowanie okien piwnicznych oraz drzwi wyjściowych z piwnic, - naprawa części tynków
w piwnicach, - analiza rys stropów w piwnicach, - wymiana systemu podgrzewu CWU, - kompleksowa
modernizacja węzła cieplnego, - wymiana instalacji wod-kan, - remont toalet, - wymiana instalacji
elektrycznej wraz z wyminą oświetlania na led, -wymiana wewnętrznej instalacji C.O w technologii rur
stalowych o połączeniach zaciskanych wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi, - przebudowa
klatki schodowej poprzez wyburzenie nadbudowy, wykonanie nowego stropu i doświetla, - wymiana
obudów kaloryferów, - wentylacja w pomieszczeniach na parterze i na I piętrze (sale, toalety oraz kuchnia
wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi), - remont tarasu znajdującego się na I piętrze budynku. b)
Przedmiary robót z odniesieniem do SST, katalogów oraz podaniem kodów CPV w wersji edytowalnej w
formacie .xls oraz ath. c) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z
dokładnym wyszczególnieniem zakresu, technologii i lokalizacji wykonywanych robót (SST), d)
Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, e) Kosztorysy inwestorskie sporządzone
oddzielnie dla każdej branży. 3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w
rozumieniu art. 20 par. 1 pkt 4) Prawa Budowlanego w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.
4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4, został zawarty w Dodatku nr 3d do SIWZ. 5.
Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy (Dodatek nr 4d do SIWZ). 6. Z uwagi na charakter świadczenia, które nie wyczerpuje przesłanek
stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu pracy, Zamawiający nie wymaga wykonywania
czynności objętych niniejszym zamówieniem przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. 7.
Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinna
posiadać uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane przepisami prawa na dzień przekazania
Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, w zakresie niezbędnym do realizacji tego zadania
inwestycyjnego. 8. W przedmiotowym zamówieniu wybrany Wykonawca zobowiązany będzie odbyć
zgodną z ofertą Wykonawcy jednak nie mniejszą niż 4 ilości pobytów na budowie w ramach pełnienia
nadzoru autorskiego. 9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy
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Pzp. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 11. Zamawiający nie
przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp. 2.5 Część nr 5 zamówienia:
"Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla
zadania pod nazwą: Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Przedszkolnego nr 1- Przedszkola nr
7 przy ul. Niepodległości 49." 2.5.1.Zamówienie obejmuje: a)wykonanie inwentaryzacji architektonicznobudowlanej budynku przedszkola oraz systemów i urządzeń technologicznych na potrzeby opracowania
audytu i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych warunków technicznych,
opinii i uzgodnień; b) opracowanie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku: c)
opracowanie, na podstawie wykonanego wcześniej audytu energetycznego, dokumentacji projektowokosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynku związanej z polepszeniem efektywności
energetycznej obiektu, w stopniu umożliwiającym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i
uzgodnień zezwalających na wykonanie robót budowlanych 2.5.2.Opracowanie dokumentacji projektowej
obejmującej m.in.: a) Projekty budowlano-wykonawcze wszystkich branż tj. min.: opisy szczegółowe,
rysunki rzutów, przekrojów, detali a także rozwinięcia i schematy technologiczne dla poszczególnych
instalacji wraz z zestawieniami materiałowymi oraz rysunki warsztatowe wraz z zestawieniami
materiałowymi - również na nośniku elektronicznym w formacie PDF, obejmujące wykonanie wszystkich
niezbędnych prac wynikających z audytu energetycznego oraz koniecznych do realizacji zadania, w tym
m.in.: - docieplenie ścian zewnętrznych (elewacja w kolorach pastelowych), - docieplenie stropodachów z
wykonaniem instalacji odgromowej oraz wymianą obróbki blacharskiej wraz z rynnami, - zabezpieczenie
przed wilgocią ścian zewnętrznych przy gruncie – izolacja ścian fundamentowych wraz z drenażem oraz
dociepleniem fundamentów, - wymianę wskazanej w audycie stolarki okiennej i drzwiowej, - remont stref
wejścia do budynku wraz z modernizacją zadaszeń, - częściowe zamurowanie okien piwnicznych, - stacja
wymienników ciepła do wymiany, - wymiana instalacji wod-kan, - remont toalet, - wymiana windy
towarowej znajdującej się wewnątrz budynku, - wymiana instalacji elektrycznej wraz z wyminą
oświetlania na led, -wymiana wewnętrznej instalacji C.O w technologii rur stalowych o połączeniach
zaciskanych wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi, - w zakresie tarasu: wymiana nawierzchni
oraz izolacja przeciw wodna oraz termiczna ścian budynku pod tarasem, izolacja przeciwwilgociowa ścian
oporowych tarasu, renowacja ścian tarasu, - wymiana obudów kaloryferów, - wentylacja w
pomieszczeniach na parterze i na I piętrze (sale, toalety oraz kuchnia wraz z pomieszczeniami
towarzyszącymi), b) Przedmiary robót z odniesieniem do SST, katalogów oraz podaniem kodów CPV w
wersji edytowalnej w formacie .xls oraz ath. c) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych z dokładnym wyszczególnieniem zakresu, technologii i lokalizacji wykonywanych
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robót (SST), d) Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, e) Kosztorysy inwestorskie
sporządzone oddzielnie dla każdej branży. 3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót
budowlanych w rozumieniu art. 20 par. 1 pkt 4) Prawa Budowlanego w oparciu o opracowaną
dokumentację projektową. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5, został zawarty w
Dodatku nr 3e do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i
warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 4e do SIWZ). 6. Z uwagi na charakter świadczenia,
które nie wyczerpuje przesłanek stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu pracy, Zamawiający nie
wymaga wykonywania czynności objętych niniejszym zamówieniem przez osoby zatrudnione na umowę
o pracę. 7. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami,
powinna posiadać uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane przepisami prawa na dzień przekazania
Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, w zakresie niezbędnym do realizacji tego zadania
inwestycyjnego. 8. W przedmiotowym zamówieniu wybrany Wykonawca zobowiązany będzie odbyć
zgodną z ofertą Wykonawcy jednak nie mniejszą niż 4 ilości pobytów na budowie w ramach pełnienia
nadzoru autorskiego. 9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy
Pzp. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 11. Zamawiający nie
przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp 3. Zamawiający dopuszcza możliwość
składania ofert częściowych na jedną lub więcej wybranych części (także na całość zamówienia).

II.5) Główny kod CPV: 71250000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71314300-5

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:
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:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
40
40
40
40
40

II.9) Informacje dodatkowe: - w odniesieniu do Części 1: Zamówienie zostanie wykonane w terminie:
40 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem terminów pośrednich realizacji zamówienia, t.j.:
a) termin opracowania audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną
budynku oraz systemów i urządzeń technologicznych - 30 dni od dnia podpisania umowy b) termin
opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji budynku związanej z
polepszeniem efektywności energetycznej obiektu, w stopniu umożliwiającym uzyskanie wszystkich
wymaganych prawem decyzji i uzgodnień zezwalających na wykonanie robót budowlanych - 90 dni od
dnia podpisania umowy, c) termin sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót – od dnia
pisemnego zobowiązania Wykonawcy przez Zamawiającego, przez cały okres realizacji robót na
podstawie dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej umowy, aż do dnia bezusterkowego
końcowego odbioru tych robót jednakże nie dłużej niż 40 miesięcy od dnia podpisania umowy. - w
odniesieniu do Części 2: Zamówienie zostanie wykonane w terminie: 40 miesięcy od dnia podpisania
umowy, z zastrzeżeniem terminów pośrednich realizacji zamówienia, t.j.: a) termin opracowania audytu
energetycznego wraz z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną budynku oraz systemów i urządzeń
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technologicznych - 30 dni od dnia podpisania umowy b) termin opracowania dokumentacji projektowej na
potrzeby termomodernizacji budynku związanej z polepszeniem efektywności energetycznej obiektu, w
stopniu umożliwiającym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień zezwalających
na wykonanie robót budowlanych - 90 dni od dnia podpisania umowy, c) termin sprawowania nadzoru
autorskiego nad realizacją robót – od dnia pisemnego zobowiązania Wykonawcy przez Zamawiającego,
przez cały okres realizacji robót na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej umowy, aż
do dnia bezusterkowego końcowego odbioru tych robót jednakże nie dłużej niż 40 miesięcy od dnia
podpisania umowy. - w odniesieniu do Części 3: Zamówienie zostanie wykonane w terminie: 40 miesięcy
od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem terminów pośrednich realizacji zamówienia, t.j.: a) termin
opracowania audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną budynku oraz
systemów i urządzeń technologicznych - 30 dni od dnia podpisania umowy b) termin opracowania
dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji budynku związanej z polepszeniem
efektywności energetycznej obiektu, w stopniu umożliwiającym uzyskanie wszystkich wymaganych
prawem decyzji i uzgodnień zezwalających na wykonanie robót budowlanych - 120 dni od dnia
podpisania umowy, c) termin sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót – od dnia pisemnego
zobowiązania Wykonawcy przez Zamawiającego, przez cały okres realizacji robót na podstawie
dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej umowy, aż do dnia bezusterkowego końcowego odbioru
tych robót jednakże nie dłużej niż 40 miesięcy od dnia podpisania umowy. - w odniesieniu do Części 4:
Zamówienie zostanie wykonane w terminie: 40 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem
terminów pośrednich realizacji zamówienia, t.j.: a) termin opracowania audytu energetycznego wraz z
inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną budynku oraz systemów i urządzeń technologicznych - 30 dni
od dnia podpisania umowy b) termin opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby
termomodernizacji budynku związanej z polepszeniem efektywności energetycznej obiektu, w stopniu
umożliwiającym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień zezwalających na
wykonanie robót budowlanych - 90 dni od dnia podpisania umowy, c) termin sprawowania nadzoru
autorskiego nad realizacją robót – od dnia pisemnego zobowiązania Wykonawcy przez Zamawiającego,
przez cały okres realizacji robót na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej umowy, aż
do dnia bezusterkowego końcowego odbioru tych robót jednakże nie dłużej niż 40 miesięcy od dnia
podpisania umowy. - w odniesieniu do Części 5: Zamówienie zostanie wykonane w terminie: 40 miesięcy
od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem terminów pośrednich realizacji zamówienia, t.j.: a) termin
opracowania audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną budynku oraz
systemów i urządzeń technologicznych - 30 dni od dnia podpisania umowy b) termin opracowania
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dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji budynku związanej z polepszeniem
efektywności energetycznej obiektu, w stopniu umożliwiającym uzyskanie wszystkich wymaganych
prawem decyzji i uzgodnień zezwalających na wykonanie robót budowlanych - 90 dni od dnia podpisania
umowy, c) termin sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót – od dnia pisemnego
zobowiązania Wykonawcy przez Zamawiającego, przez cały okres realizacji robót na podstawie
dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej umowy, aż do dnia bezusterkowego końcowego odbioru
tych robót jednakże nie dłużej niż 40 miesięcy od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie - w odniesieniu do Części 1,
Części 2, Części 3. Części 4 oraz Części 5
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie - w odniesieniu do Części 1,
Części 2, Części 3. Części 4 oraz Części 5
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie - w odniesieniu do Części 1,
Części 2, Części 3. Części 4 oraz Części 5
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
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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 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:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień
złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1.1. odpisu z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy pzp, Uwaga nr 1 (dotyczy dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia):
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 1.1.
powyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. Uwaga nr 2
(dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów) 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352); 2) W przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim
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Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, Zamawiający dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych i bezpłatnych
bazach danych; 3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie
przez Zamawiającego dokumentów; 4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub
dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp,
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy pzp
(brak podstaw wykluczenia określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń
lub dokumentów, o ile są one aktualne. 2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.1 powyżej,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1. powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1. powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2.2. powyżej, stosuje się.
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:
Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu wobec powyższego nie
żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
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III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony
według wzoru (odpowiednio stanowiącego Dodatek nr 1a, Dodatek nr 1b, Dodatek nr 1c, Dodatek nr
1d, Dodatek nr 1e do SIWZ) b) Oświadczenie sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego
Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Oferty) c) Pełnomocnictwo (Załącznik nr 2 do Oferty) (jeśli
dotyczy) d) Formularz Cenowy sporządzony i wypełniony według wzoru odpowiednio stanowiącego
Dodatek nr 5a, Dodatek nr 5b, Dodatek nr 5c, Dodatek nr 5d, Dodatek nr 5e do SIWZ, Załącznik nr 3
do Oferty) e) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 2.1
Oświadczenie stanowiące Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Oferty), wypełnia i podpisuje
Wykonawca; 2.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Oferty),
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2.3 Zamawiający nie określił
szczegółowych warunków udziału w postępowaniu wobec powyższego nie żąda złożenia oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp do
przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4.1. Oświadczenia oraz dokumenty
dotyczące Wykonawcy/ów występujących wspólnie, składane na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4.2
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 5. Dokumenty lub
oświadczenia, sporządzane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
6. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający
zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem
osoby podpisującej.
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
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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:

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
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zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

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

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

Znaczenie

Cena

60,00

Ilość pobytów na budowie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego 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:
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Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

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

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
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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:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we wzorze umowy (odpowiednio w odniesieniu do Części 1 - Dodatek nr 4a do
SIWZ, w odniesieniu do Części 2 - Dodatek nr 4b do SIWZ, w odniesieniu do Części 3 - Dodatek nr 4c do
SIWZ, w odniesieniu do Części 4 - Dodatek nr 4d do SIWZ, w odniesieniu do Części 5 - Dodatek nr 4e do
SIWZ) 2. W odniesieniu do Części 1 - 5: Zamawiający, zgodnie z Art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych, przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, tylko
na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj: 2.1. zmiany wysokości
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wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b)
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, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) 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 koszt wykonania
zamówienia przez Wykonawcę. 2.1.1 W wypadku zmiany, o której mowa w ppkt. 2.1. lit. a) wartość netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisów. Powyższa zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać
będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę stawki podatku od towarów i usług.
2.1.2. W przypadku zmian, o których mowa ppkt. 2.1. lit. b), c) i d) Wykonawca może wystąpić do
Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty
potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładnie wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy
wnioskowana kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany zasad, o których
mowa powyżej, na kalkulację wynagrodzenia umownego. Wniosek powinien obejmować jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmiana
okoliczności. Obowiązek wykazania wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia należy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 2.1.3. W przypadku
uwzględnienia przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany wynagrodzenia, w sytuacji
o której mowa w ppkt. 2.1. lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu
całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Ewentualna zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywać od dnia złożenia przez
Wykonawcę kompletnego wniosku, o którym mowa powyżej, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w
życie zmian w przepisach, o których mowa w ppkt. 2.1. lit. b). 2.1.4. W przypadku uwzględnienia przez
Zamawiającego wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany wynagrodzenia, w sytuacji o której mowa w
ppkt. 2.1. lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu
Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy
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zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie
na rzecz Zamawiającego. Ewentualna zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywać od dnia złożenia przez
Wykonawcę kompletnego wniosku, o którym mowa powyżej, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w
życie zmian w przepisach, o których mowa w ppkt. 2.1. lit. c). 2.1.5. W przypadku uwzględnienia przez
Zamawiającego wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany wynagrodzenia, w sytuacji o której mowa w
ppkt. 2.1. lit. d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji
zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych
przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonaniu zamówienia publicznego. Ewentualna zmiana
wynagrodzenia będzie obowiązywać od dnia złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku, o którym
mowa powyżej, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian w przepisach, o których mowa w
ppkt. 2.1. lit. d). 2.2. zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji
zamówienia: W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy,
zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę lub zmodyfikować zakres
podwykonawstwa w stosunku do treści oferty. 2.3. W odniesieniu do zmiany umowy w związku z
wystąpieniem COVID – 19: Strony umowy uprawnione są do zmiany treści umowy na warunkach i
zasadach wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) na warunkach i zasadach
wynikających z w/w ustawy lub innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących dotyczących
udzielania i realizacji zamówień publicznych w związku z wystąpieniem COVID - 19. 2.4. Zmiana
umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 3.
Wszystkie wymienione warunki stanowią jedynie katalog warunków umożliwiających zmianę
postanowień niniejszej umowy i nie stanowią jednocześnie zobowiązania Stron do wyrażenia zgody na
taką zmianę. 4. Zmiany treści umowy mogą zostać wprowadzone pod warunkiem przedłożenia przez
jedną ze stron pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyrażenia zgody przez
drugą ze stron na tę zmianę. 5. Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanego w Ofercie Wykonawcy
zakresu/części zamówienia, które zostanie powierzone Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie
jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 6. Zmiana danych związana z obsługą administracyjnoorganizacyjną umowy, (danych teleadresowych Wykonawcy; Zamawiającego) - zmiana ta następuje
poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 7.
Wszystkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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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: 2020-06-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że: 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta
Siemianowice Śląskie z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 10; 2. Inspektor
Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana
Pawła II 10, e-mail: iod@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 52 82, 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie audytów energetycznych, dokumentacji projektowych oraz
pełnienie nadzoru autorskiego dla 5 budynków Przedszkoli Gminy Siemianowice Śląskie”, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub
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podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej
„ustawa Pzp”; 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, przez okres czasu wskazany w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych tj. przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w
przypadku umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 6.obowiązek
podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w
odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pan/Pani: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pana/Pani dotyczących; - w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.
15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający działając na podstawie
art. 8a ust. 2 Pzp oraz art. 97 ust. 1a Pzp może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia. - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani
danych osobowych- z zastrzeżeniem przepisów art. 8a ust. 3 Pzp oraz art. 97 ust. 1b Pzp; - na podstawie
art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz przepisu art. 8a ust. 4 Pzp; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Pan/Pani, że
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje
Panu/Pani: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pana/pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Otwarcie ofert nastąpi na Dużej Sali
Posiedzeń w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10, kod 41-100
Siemianowice Śląskie, w dniu 17.06.2020 r. o godz. 09:15 Otwarcie ofert jest jawne, natomiast w związku
z obecną sytuacją epidemiczną brak jest możliwości osobistego uczestnictwa w sesji otwarcia ofert.
Jawność otwarcia ofert zostanie zapewniona poprzez transmisję on-line sesji otwarcia ofert ww. terminie
na kanale Gminy Siemianowice Śląskie w serwisie YouTube dostępnym pod adresem:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLs54hOiCLsIOxmQ59AB7Td9EQYcyTaM-5 Powyższe jest

09.06.2020, 14:06

Firefox

28 z 41

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=55d3cf0f...

zgodne z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczonym pod adresem
https://www.uzp.gov.pl, cyt.: „Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego. W związku z
pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję
online w obecnej sytuacji epidemicznej, Urząd Zamówień Publicznych, uprzejmie informuje, co
następuje: W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia
epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten
stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym
że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości
fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji
online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy
Pzp”.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

„Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru
Część
1 Nazwa: autorskiego dla zadania pod nazwą: Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola
nr:
nr 9 przy ul. Okrężnej 17"
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:2.1.1 Zamówienie
obejmuje: a) wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przedszkola oraz systemów i
urządzeń technologicznych na potrzeby opracowania audytu i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień; b) opracowanie audytu energetycznego
na potrzeby termomodernizacji budynku: c) opracowanie, na podstawie wykonanego wcześniej audytu
energetycznego, dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynku związanej
z polepszeniem efektywności energetycznej obiektu, w stopniu umożliwiającym uzyskanie wszystkich
wymaganych prawem decyzji i uzgodnień zezwalających na wykonanie robót budowlanych 2.1.2
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej m.in.: a) Projekty budowlano-wykonawcze wszystkich
branż tj. min.: opisy szczegółowe, rysunki rzutów, przekrojów, detali a także rozwinięcia i schematy
technologiczne dla poszczególnych instalacji wraz z zestawieniami materiałowymi oraz rysunki warsztatowe
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wraz z zestawieniami materiałowymi - również na nośniku elektronicznym w formacie PDF, obejmujące
wykonanie wszystkich niezbędnych prac wynikających z audytu energetycznego oraz koniecznych do
realizacji zadania, w tym m.in.: - docieplenie ścian zewnętrznych (elewacja w kolorach pastelowych), docieplenie stropodachów z wykonaniem instalacji odgromowej oraz wymianą obróbki blacharskiej wraz z
rynnami, - zabezpieczenie przed wilgocią ścian zewnętrznych przy gruncie – izolacja ścian fundamentowych
wraz z drenażem oraz dociepleniem fundamentów, - wymianę wskazanej w audycie stolarki okiennej i
drzwiowej, - remont stref wejścia głównego do budynku wraz z modernizacją zadaszeń oraz wykonaniem
podjazdu dla niepełnosprawnych, - wymiana systemu podgrzewu CWU, - stacja wymienników ciepła do
wymiany, - wymiana instalacji wod-kan, - remont toalet, - wymiana instalacji elektrycznej wraz z wyminą
oświetlania na led, -wymiana wewnętrznej instalacji C.O w technologii rur stalowych o połączeniach
zaciskanych wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi, - w zakresie tarasu remont lub wymiana
nawierzchni oraz izolacja przeciw wodna oraz termiczna ścian budynku pod tarasem, izolacja
przeciwwilgociowa ścian oporowych tarasu, renowacja ścian tarasu, - wymiana obudów kaloryferów, wentylacja w pomieszczeniach na parterze i na I piętrze (sale, toalety oraz kuchnia wraz z pomieszczeniami
towarzyszącymi), - wymiana części tynków wewnątrz budynku, - naprawa pęknięć budynku, - likwidacja
zsypów węglowych, - pielęgnacja drzew znajdujących się wokół budynku. b) Przedmiary robót z
odniesieniem do SST, katalogów oraz podaniem kodów CPV w wersji edytowalnej w formacie .xls oraz ath.
c) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z dokładnym
wyszczególnieniem zakresu, technologii i lokalizacji wykonywanych robót (SST). d) Informacja do planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. e) Kosztorysy inwestorskie sporządzone oddzielnie dla każdej branży. 3.
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w rozumieniu art. 20 par. 1 pkt 4) Prawa
Budowlanego w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. 4. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia dla części nr 1, został zawarty w Dodatku nr 3a do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest
realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 4a do SIWZ). 6.
Z uwagi na charakter świadczenia, które nie wyczerpuje przesłanek stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1
kodeksu pracy, Zamawiający nie wymaga wykonywania czynności objętych niniejszym zamówieniem przez
osoby zatrudnione na umowę o pracę. 7. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z
obowiązującymi przepisami, powinna posiadać uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane przepisami prawa
na dzień przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, w zakresie niezbędnym do realizacji tego
zadania inwestycyjnego. 7. W przedmiotowym zamówieniu wybrany Wykonawca zobowiązany będzie odbyć
zgodną z ofertą Wykonawcy jednak nie mniejszą niż 4 ilości pobytów na budowie w ramach pełnienia
nadzoru autorskiego. 8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
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9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 10. Zamawiający nie przewiduje
zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71250000-5, 71314300-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 40
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Ilość pobytów na budowie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:IV. Termin wykonania zamówienia. - w odniesieniu do Części 1:
Zamówienie zostanie wykonane w terminie: 40 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem
terminów pośrednich realizacji zamówienia, t.j.: a) termin opracowania audytu energetycznego wraz z
inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną budynku oraz systemów i urządzeń technologicznych - 30 dni od
dnia podpisania umowy b) termin opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji
budynku związanej z polepszeniem efektywności energetycznej obiektu, w stopniu umożliwiającym
uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień zezwalających na wykonanie robót
budowlanych - 90 dni od dnia podpisania umowy, c) termin sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją
robót – od dnia pisemnego zobowiązania Wykonawcy przez Zamawiającego, przez cały okres realizacji robót
na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej umowy, aż do dnia bezusterkowego końcowego
odbioru tych robót jednakże nie dłużej niż 40 miesięcy od dnia podpisania umowy.
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"Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru
Część
2 Nazwa: autorskiego dla zadania pod nazwą: Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola
nr:
nr 20 przy ul. Hermana Wróbla 11"
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:1.2.1 Zamówienie
obejmuje: a)wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przedszkola oraz systemów i
urządzeń technologicznych na potrzeby opracowania audytu i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień; b)opracowanie audytu energetycznego
na potrzeby termomodernizacji budynku: c)opracowanie, na podstawie wykonanego wcześniej audytu
energetycznego, dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynku związanej
z polepszeniem efektywności energetycznej obiektu, w stopniu umożliwiającym uzyskanie wszystkich
wymaganych prawem decyzji i uzgodnień zezwalających na wykonanie robót budowlanych. 1.2.2
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej m.in.: a) Projekty budowlano-wykonawcze wszystkich
branż tj. min.: opisy szczegółowe, rysunki rzutów, przekrojów, detali a także rozwinięcia i schematy
technologiczne dla poszczególnych instalacji wraz z zestawieniami materiałowymi oraz rysunki warsztatowe
wraz z zestawieniami materiałowymi - również na nośniku elektronicznym w formacie PDF, obejmujące
wykonanie wszystkich niezbędnych prac wynikających z audytu energetycznego oraz koniecznych do
realizacji zadania, w tym m.in.: - docieplenie ścian zewnętrznych (elewacja w kolorach pastelowych), docieplenie stropodachów z wykonaniem instalacji odgromowej oraz wymianą obróbki blacharskiej wraz z
rynnami, - zabezpieczenie przed wilgocią ścian zewnętrznych przy gruncie – izolacja ścian fundamentowych
wraz z drenażem oraz dociepleniem ścian, - wymianę wskazanej w audycie stolarki okiennej i drzwiowej, remont stref wejścia głównego do budynku wraz z modernizacją zadaszeń, - wymiana systemu podgrzewu
CWU, - wymiana węzła cieplnego, - wymiana instalacji wod-kan, - remont toalet, - wymiana instalacji
elektrycznej wraz z wyminą oświetlania na led, -wymiana wewnętrznej instalacji C.O w technologii rur
stalowych o połączeniach zaciskanych wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi, - wymiana obudów
kaloryferów, - remont klatki schodowej w zakresie likwidacji luksferów, - wentylacja w pomieszczeniach na
parterze i na I piętrze (sale, toalety oraz kuchnia wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi), - likwidacja
wieżyczek na ogniomurach, - wykonanie na elewacji budek dla ptaków. b) Przedmiary robót z odniesieniem
do SST, katalogów oraz podaniem kodów CPV w wersji edytowalnej w formacie .xls oraz ath. c)
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z dokładnym
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wyszczególnieniem zakresu, technologii i lokalizacji wykonywanych robót (SST), d) Informacja do planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, e) Kosztorysy inwestorskie sporządzone oddzielnie dla każdej branży.
3.Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w rozumieniu art. 20 par. 1 pkt 4) Prawa
Budowlanego w oparciu o opracowaną dokumentację projektową: 4. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia dla części nr 2, został zawarty w Dodatku nr 3b do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest
realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 4b do SIWZ). 6.
Z uwagi na charakter świadczenia, które nie wyczerpuje przesłanek stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1
kodeksu pracy, Zamawiający nie wymaga wykonywania czynności objętych niniejszym zamówieniem przez
osoby zatrudnione na umowę o pracę. 7. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z
obowiązującymi przepisami, powinna posiadać uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane przepisami prawa
na dzień przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, w zakresie niezbędnym do realizacji tego
zadania inwestycyjnego. 8. W przedmiotowym zamówieniu wybrany Wykonawca zobowiązany będzie odbyć
zgodną z ofertą Wykonawcy jednak nie mniejszą niż 4 ilości pobytów na budowie w ramach pełnienia
nadzoru autorskiego. 9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 11. Zamawiający nie przewiduje
zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71250000-5, 71314300-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 40
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Ilość pobytów na budowie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego 40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: - w odniesieniu do Części 2:
Zamówienie zostanie wykonane w terminie: 40 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem
terminów pośrednich realizacji zamówienia, t.j.: a) termin opracowania audytu energetycznego wraz z
inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną budynku oraz systemów i urządzeń technologicznych - 30 dni od
dnia podpisania umowy b) termin opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji
budynku związanej z polepszeniem efektywności energetycznej obiektu, w stopniu umożliwiającym
uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień zezwalających na wykonanie robót
budowlanych - 90 dni od dnia podpisania umowy, c) termin sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją
robót – od dnia pisemnego zobowiązania Wykonawcy przez Zamawiającego, przez cały okres realizacji robót
na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej umowy, aż do dnia bezusterkowego końcowego
odbioru tych robót jednakże nie dłużej niż 40 miesięcy od dnia podpisania umowy.

"Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru
Część
3 Nazwa: autorskiego dla zadania pod nazwą: Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola
nr:
nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 3."
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:1.3.1.Zamówienie
obejmuje: a)wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przedszkola oraz systemów i
urządzeń technologicznych na potrzeby opracowania audytu i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień; b)opracowanie audytu energetycznego
na potrzeby termomodernizacji budynku: c)opracowanie, na podstawie wykonanego wcześniej audytu
energetycznego, dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynku związanej
z polepszeniem efektywności energetycznej obiektu, w stopniu umożliwiającym uzyskanie wszystkich
wymaganych prawem decyzji i uzgodnień zezwalających na wykonanie robót budowlanych
1.3.2.Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej m.in.: a) Projekty budowlano-wykonawcze
wszystkich branż tj. min.: opisy szczegółowe, rysunki rzutów, przekrojów, detali a także rozwinięcia i
schematy technologiczne dla poszczególnych instalacji wraz z zestawieniami materiałowymi oraz rysunki
warsztatowe wraz z zestawieniami materiałowymi - również na nośniku elektronicznym w formacie PDF,
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obejmujące wykonanie wszystkich niezbędnych prac wynikających z audytu energetycznego oraz
koniecznych do realizacji zadania, w tym m.in.: - docieplenie ścian zewnętrznych (elewacja w kolorach
pastelowych), - docieplenie stropodachów z wykonaniem instalacji odgromowej oraz wymianą obróbki
blacharskiej wraz z rynnami, - zabezpieczenie przed wilgocią ścian zewnętrznych przy gruncie – izolacja
ścian fundamentowych wraz z drenażem oraz dociepleniem fundamentów, - wymianę wskazanej w audycie
stolarki okiennej i drzwiowej, - remont stref wejścia głównego do budynku wraz z modernizacją zadaszeń, wymiana systemu podgrzewu CWU, - wymiana swc, - wymiana instalacji wod-kan, - częściowy remont
toalet, - wymiana instalacji elektrycznej wraz z wyminą oświetlania na led, -wymiana wewnętrznej instalacji
C.O w technologii rur stalowych o połączeniach zaciskanych wraz z grzejnikami i zaworami
termostatycznymi, - w zakresie tarasu: wymiana nawierzchni oraz izolacja przeciw wodna oraz termiczna
ścian budynku pod tarasem, izolacja przeciwwilgociowa ścian oporowych tarasu, renowacja ścian tarasu, wymiana obudów kaloryferów, - wentylacja w pomieszczeniach na parterze (sale, toalety oraz kuchnia wraz z
pomieszczeniami towarzyszącymi), - kompleksowy remont kuchni wraz z wymianą pieca opalanego węglem
na piec gazowy lub elektryczny, - wykonanie instalacji gazowej z indywidualnym zabezpieczeniem ppoż, analiza spękań stropu oraz analiza spękań ścian zewnętrznych wraz z sposobem naprawy, - częściowa
wymiana posadzek w części administracyjnej wraz z izolacją cieplną b)Przedmiary robót z odniesieniem do
SST, katalogów oraz podaniem kodów CPV w wersji edytowalnej w formacie .xls oraz ath. c) Szczegółowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z dokładnym wyszczególnieniem zakresu,
technologii i lokalizacji wykonywanych robót (SST), d) Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, e) Kosztorysy inwestorskie sporządzone oddzielnie dla każdej branży. 3. Pełnienie nadzoru
autorskiego nad realizacją robót budowlanych w rozumieniu art. 20 par. 1 pkt 4) Prawa Budowlanego w
oparciu o opracowaną dokumentację projektową. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr
3, został zawarty w Dodatku nr 3c do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na
zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 4c do SIWZ). 6. Z uwagi na charakter
świadczenia, które nie wyczerpuje przesłanek stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu pracy,
Zamawiający nie wymaga wykonywania czynności objętych niniejszym zamówieniem przez osoby
zatrudnione na umowę o pracę. 7. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z
obowiązującymi przepisami, powinna posiadać uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane przepisami prawa
na dzień przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, w zakresie niezbędnym do realizacji tego
zadania inwestycyjnego. 8. W przedmiotowym zamówieniu wybrany Wykonawca zobowiązany będzie odbyć
zgodną z ofertą Wykonawcy jednak nie mniejszą niż 4 ilości pobytów na budowie w ramach pełnienia
nadzoru autorskiego. 9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
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10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 11. Zamawiający nie przewiduje
zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71250000-5, 71314300-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 40
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Ilość pobytów na budowie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: - w odniesieniu do Części 3:
Zamówienie zostanie wykonane w terminie: 40 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem
terminów pośrednich realizacji zamówienia, t.j.: a) termin opracowania audytu energetycznego wraz z
inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną budynku oraz systemów i urządzeń technologicznych - 30 dni od
dnia podpisania umowy b) termin opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji
budynku związanej z polepszeniem efektywności energetycznej obiektu, w stopniu umożliwiającym
uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień zezwalających na wykonanie robót
budowlanych - 120 dni od dnia podpisania umowy, c) termin sprawowania nadzoru autorskiego nad
realizacją robót – od dnia pisemnego zobowiązania Wykonawcy przez Zamawiającego, przez cały okres
realizacji robót na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej umowy, aż do dnia
bezusterkowego końcowego odbioru tych robót jednakże nie dłużej niż 40 miesięcy od dnia podpisania
umowy.
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"Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru
Część
4 Nazwa: autorskiego dla zadania pod nazwą: Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola
nr:
nr 16 przy ul. Stawowej 22".
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:1.4.1.Zamówienie
obejmuje: a)wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przedszkola oraz systemów i
urządzeń technologicznych na potrzeby opracowania audytu i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień; b) opracowanie audytu energetycznego
na potrzeby termomodernizacji budynku: c)opracowanie, na podstawie wykonanego wcześniej audytu
energetycznego, dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynku związanej
z polepszeniem efektywności energetycznej obiektu, w stopniu umożliwiającym uzyskanie wszystkich
wymaganych prawem decyzji i uzgodnień zezwalających na wykonanie robót budowlanych
1.4.2.Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej m.in.: a) Projekty budowlano-wykonawcze
wszystkich branż tj. min.: opisy szczegółowe, rysunki rzutów, przekrojów, detali a także rozwinięcia i
schematy technologiczne dla poszczególnych instalacji wraz z zestawieniami materiałowymi oraz rysunki
warsztatowe wraz z zestawieniami materiałowymi - również na nośniku elektronicznym w formacie PDF,
obejmujące wykonanie wszystkich niezbędnych prac wynikających z audytu energetycznego oraz
koniecznych do realizacji zadania, w tym m.in.: - docieplenie ścian zewnętrznych (elewacja w kolorach
pastelowych), - docieplenie stropodachów z wykonaniem instalacji odgromowej oraz wymianą obróbki
blacharskiej wraz z rynnami (łącznie z systemem odprowadzenia wód deszczowych znajdującym się
wewnątrz budynku), - likwidacja daszków ozdobnych elewacji, - zabezpieczenie przed wilgocią ścian
zewnętrznych przy gruncie – izolacja ścian fundamentowych wraz z drenażem oraz docieplenie
fundamentów, - wymianę wskazanej w audycie stolarki okiennej i drzwiowej, - remont stref wejścia
głównego do budynku wraz z modernizacją zadaszeń, - częściowe zamurowanie okien piwnicznych oraz
drzwi wyjściowych z piwnic, - naprawa części tynków w piwnicach, - analiza rys stropów w piwnicach, wymiana systemu podgrzewu CWU, - kompleksowa modernizacja węzła cieplnego, - wymiana instalacji
wod-kan, - remont toalet, - wymiana instalacji elektrycznej wraz z wyminą oświetlania na led, -wymiana
wewnętrznej instalacji C.O w technologii rur stalowych o połączeniach zaciskanych wraz z grzejnikami i
zaworami termostatycznymi, - przebudowa klatki schodowej poprzez wyburzenie nadbudowy, wykonanie
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nowego stropu i doświetla, - wymiana obudów kaloryferów, - wentylacja w pomieszczeniach na parterze i na
I piętrze (sale, toalety oraz kuchnia wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi), - remont tarasu znajdującego
się na I piętrze budynku. b) Przedmiary robót z odniesieniem do SST, katalogów oraz podaniem kodów CPV
w wersji edytowalnej w formacie .xls oraz ath. c) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych z dokładnym wyszczególnieniem zakresu, technologii i lokalizacji wykonywanych robót
(SST), d) Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, e) Kosztorysy inwestorskie sporządzone
oddzielnie dla każdej branży. 3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w
rozumieniu art. 20 par. 1 pkt 4) Prawa Budowlanego w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.
4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4, został zawarty w Dodatku nr 3d do SIWZ. 5.
Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy (Dodatek nr 4d do SIWZ). 6. Z uwagi na charakter świadczenia, które nie wyczerpuje przesłanek
stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu pracy, Zamawiający nie wymaga wykonywania czynności
objętych niniejszym zamówieniem przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. 7. Dokumentacja projektowa
winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinna posiadać uzgodnienia oraz
pozwolenia wymagane przepisami prawa na dzień przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, w
zakresie niezbędnym do realizacji tego zadania inwestycyjnego. 8. W przedmiotowym zamówieniu wybrany
Wykonawca zobowiązany będzie odbyć zgodną z ofertą Wykonawcy jednak nie mniejszą niż 4 ilości
pobytów na budowie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego. 9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o
których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty
wariantowej. 11. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71250000-5, 71314300-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 40
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
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Kryterium

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Ilość pobytów na budowie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: - w odniesieniu do Części 4:
Zamówienie zostanie wykonane w terminie: 40 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem
terminów pośrednich realizacji zamówienia, t.j.: a) termin opracowania audytu energetycznego wraz z
inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną budynku oraz systemów i urządzeń technologicznych - 30 dni od
dnia podpisania umowy b) termin opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji
budynku związanej z polepszeniem efektywności energetycznej obiektu, w stopniu umożliwiającym
uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień zezwalających na wykonanie robót
budowlanych - 90 dni od dnia podpisania umowy, c) termin sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją
robót – od dnia pisemnego zobowiązania Wykonawcy przez Zamawiającego, przez cały okres realizacji robót
na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej umowy, aż do dnia bezusterkowego końcowego
odbioru tych robót jednakże nie dłużej niż 40 miesięcy od dnia podpisania umowy.

"Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru
Część
5 Nazwa: autorskiego dla zadania pod nazwą: Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu
nr:
Przedszkolnego nr 1- Przedszkola nr 7 przy ul. Niepodległości 49."
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:2.5.1.Zamówienie
obejmuje: a)wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku przedszkola oraz systemów i
urządzeń technologicznych na potrzeby opracowania audytu i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień; b) opracowanie audytu energetycznego
na potrzeby termomodernizacji budynku: c) opracowanie, na podstawie wykonanego wcześniej audytu
energetycznego, dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynku związanej
z polepszeniem efektywności energetycznej obiektu, w stopniu umożliwiającym uzyskanie wszystkich
wymaganych prawem decyzji i uzgodnień zezwalających na wykonanie robót budowlanych
2.5.2.Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej m.in.: a) Projekty budowlano-wykonawcze
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wszystkich branż tj. min.: opisy szczegółowe, rysunki rzutów, przekrojów, detali a także rozwinięcia i
schematy technologiczne dla poszczególnych instalacji wraz z zestawieniami materiałowymi oraz rysunki
warsztatowe wraz z zestawieniami materiałowymi - również na nośniku elektronicznym w formacie PDF,
obejmujące wykonanie wszystkich niezbędnych prac wynikających z audytu energetycznego oraz
koniecznych do realizacji zadania, w tym m.in.: - docieplenie ścian zewnętrznych (elewacja w kolorach
pastelowych), - docieplenie stropodachów z wykonaniem instalacji odgromowej oraz wymianą obróbki
blacharskiej wraz z rynnami, - zabezpieczenie przed wilgocią ścian zewnętrznych przy gruncie – izolacja
ścian fundamentowych wraz z drenażem oraz dociepleniem fundamentów, - wymianę wskazanej w audycie
stolarki okiennej i drzwiowej, - remont stref wejścia do budynku wraz z modernizacją zadaszeń, - częściowe
zamurowanie okien piwnicznych, - stacja wymienników ciepła do wymiany, - wymiana instalacji wod-kan, remont toalet, - wymiana windy towarowej znajdującej się wewnątrz budynku, - wymiana instalacji
elektrycznej wraz z wyminą oświetlania na led, -wymiana wewnętrznej instalacji C.O w technologii rur
stalowych o połączeniach zaciskanych wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi, - w zakresie tarasu:
wymiana nawierzchni oraz izolacja przeciw wodna oraz termiczna ścian budynku pod tarasem, izolacja
przeciwwilgociowa ścian oporowych tarasu, renowacja ścian tarasu, - wymiana obudów kaloryferów, wentylacja w pomieszczeniach na parterze i na I piętrze (sale, toalety oraz kuchnia wraz z pomieszczeniami
towarzyszącymi), b) Przedmiary robót z odniesieniem do SST, katalogów oraz podaniem kodów CPV w
wersji edytowalnej w formacie .xls oraz ath. c) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych z dokładnym wyszczególnieniem zakresu, technologii i lokalizacji wykonywanych robót
(SST), d) Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, e) Kosztorysy inwestorskie sporządzone
oddzielnie dla każdej branży. 3. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w
rozumieniu art. 20 par. 1 pkt 4) Prawa Budowlanego w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. 4.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 5, został zawarty w Dodatku nr 3e do SIWZ. 5.
Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy (Dodatek nr 4e do SIWZ). 6. Z uwagi na charakter świadczenia, które nie wyczerpuje przesłanek
stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu pracy, Zamawiający nie wymaga wykonywania czynności
objętych niniejszym zamówieniem przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. 7. Dokumentacja projektowa
winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinna posiadać uzgodnienia oraz
pozwolenia wymagane przepisami prawa na dzień przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, w
zakresie niezbędnym do realizacji tego zadania inwestycyjnego. 8. W przedmiotowym zamówieniu wybrany
Wykonawca zobowiązany będzie odbyć zgodną z ofertą Wykonawcy jednak nie mniejszą niż 4 ilości
pobytów na budowie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego. 9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o
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których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty
wariantowej. 11. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Pzp
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71250000-5, 71314300-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 40
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena oferty

60,00

Ilość pobytów na budowie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: - w odniesieniu do Części 5:
Zamówienie zostanie wykonane w terminie: 40 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem
terminów pośrednich realizacji zamówienia, t.j.: a) termin opracowania audytu energetycznego wraz z
inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną budynku oraz systemów i urządzeń technologicznych - 30 dni od
dnia podpisania umowy b) termin opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji
budynku związanej z polepszeniem efektywności energetycznej obiektu, w stopniu umożliwiającym
uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień zezwalających na wykonanie robót
budowlanych - 90 dni od dnia podpisania umowy, c) termin sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją
robót – od dnia pisemnego zobowiązania Wykonawcy przez Zamawiającego, przez cały okres realizacji robót
na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej umowy, aż do dnia bezusterkowego końcowego
odbioru tych robót jednakże nie dłużej niż 40 miesięcy od dnia podpisania umowy.
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