Ogłoszenie nr 2021/BZP 00058691/01 z dnia 2021-05-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa hali namiotowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Trzebiszewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skwierzyna
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966929
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rynek 1
1.5.2.) Miejscowość: Skwierzyna
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-440
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: +48 95 721 6510
1.5.8.) Numer faksu: +48 95 7216539
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@skwierzyna.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skwierzyna.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa hali namiotowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej w Trzebiszewie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a03ef134-b861-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00058691/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-19 12:15
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000781/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa hali sportowej namiotowej w miejscowości Trzebiszewo
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.skwierzyna.pl/zamowienia_publiczne/12/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zp@skwierzyna.pl
https://miniportal.uzp.gov.plhttps://epuap.gov.pl/wps/portal zp@skwierzyna.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:
zp@skwierzyna.pl1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:Zbigniew Moraczyński – Kierownik Referatu Inwestycji Drogownictwa i Melioracji – nr tel. 095 7216547,
- Bartosz Wawrzyniak – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych – nr tel. 095 7216529, e-mail:
zp@skwierzyna.pl2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany. wycofania oferty lub wniosku" oraz do
„Formularza do komunikacji”.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.5. Za
datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako
załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
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lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt,
.rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do
podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i
usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające
dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 257, str. 73).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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”, informuję, że:■ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Skwierzyna ul. Rynek 1 66-440 Skwierzyna nr tel./fax:+48 95 721 65 10 / 95 721 65 39;■ dane
kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: dr n. prawn. Bartosz Pawelczyk – radca prawny;
Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik spółka cywilna ul. Różana 13/3 61577 Poznań , e-mail: inspektor@rodo-krp.pl , nr tel.: 792 304 042■ Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa hali namiotowej wraz z infrastrukturą przy Szkole
Podstawowej w Trzebiszewie” o sygn.: ZP.271.2.2021 prowadzonym w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp;■ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
dalej „ustawa Pzp”;■ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;■
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 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;■ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;■ posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;- 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 ***;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;■ nie przysługuje Pani/Panu:- 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c
RODO.• wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;• w
trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę hali łukowej, budowli o konstrukcji namiotowo –
szkieletowej wraz z infrastrukturą, rozbiórka budynku gospodarczego oraz remont istniejącego
budynku szkoły polegający na wymianie kotła, na działce nr 426/1, przy Szkole Podstawowej w
Trzebiszewie. Hala z przykryciem z podwójnej powłoki PCV i ścianach szczytowych z płyt
warstwowych zaprojektowana nad wielofunkcyjnym boiskiem poliuretanowym. Hala połączona
będzie z istniejącym budynkiem szkoły łącznikiem wykonanym w konstrukcji murowej z
okładziną z płyt warstwowych takich samych jak ściany szczytowe hali.Teren inwestycji to teren
SP w Trzebiszewie przy ul. Głównej 44. Na działce nr 426/1, o pow.0,3003 ha w części
zachodniej znajduje się istniejący budynek szkolny 2 i 3-kondygnacyjny z 1910 roku. Istniejący
budynek szkoły, posadowiony na ławach fundamentowych z cegły ceramicznej, z odsadzkami,
częściowo podpiwniczony (75%). Budynek jest na planie prostokąta 22,90x13,20m.We
zachodniej części działki, znajduje się istniejące boisko asfaltowe i teren wolny od zabudowy teren zielony szkoły, a przy południowej granicy, dwa budynki gospodarcze, z których jeden
przeznaczony jest do rozbiórki. W odległości 8,0m od budynku szkoły, na terenie istniejącego
boiska asfaltowego, w ramach jego rozbiórki, planuje się wybudować boisko wielofunkcyjne
poliuretanowe przekryte budowlą - halą o konstrukcji namiotowo – szkieletowej.Przez teren
inwestycji przebiega linia En, kanalizacja sanitarna Ks z budynku szkoły do zbiorników
bezodpływowych. Kanalizacja deszczowa Kd 400 znajduje się w ul. Głównej (dz. nr 434/2).
Dostęp do drogi publicznej na teren inwestycji - działki nr 426/1 zapewniony jest przez wjazd
bramny z ul. Głównej. Teren jest ogrodzony.Opis robót budowlanychPlanowana inwestycja
przewiduje:• Rozbiórkę istniejącego boiska asfaltowego 50,0x14,0m i istniejącej nawierzchni
asfaltowej wraz z podbudową • Rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego 10,0x4,0m z
dachem dwuspadowym o wysokości w kalenicy 6,5m• Częściową wymianę gruntu pod stopami
fundamentowymi projektowanej hali 15,0x25,0m• Budowę stóp fundamentowych hali i
fundamentów łącznika 3,7x10,0m• Budowę boiska wielofunkcyjnego 15,0x25,0m• Budowę
przekrycia boiska• Wymianę kotła w kotłowni istniejącego budynku szkoły• Budowę chodników i
elementów utwardzonych w terenie.Rozbiórki. Boisko asfaltowe. Hala zostanie wybudowana na
miejscu istniejącego boiska asfaltowego o wym. 50,0x14,0m, które zostanie całkowicie
rozebrane z uwagi na zły stan techniczny. Istniejące boisko posiada nawierzchnię asfaltową o gr.
zmiennej 5-10cm i podbudowie z betonu gr. 15cm. Budynek gospodarczy. Zostanie rozebrany
budynek gospodarczy o wymiarach 10,0x4,0m z dachem dwuspadowym, krytym dachówką, o
wysokości w kalenicy 6,5m zostanie rozebrany z uwagi na zły stan techniczny. Konstrukcja
budynku, ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej 25cm, strop nad parterem – Kleina –
ceramiczny na belkach stalowych. Dach drewniany krokwiowy. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Do przełożenia jest instalacja zew. Kanalizacji sanitarnej na odc. pomiędzy budynkiem szkoły a
zbiornikiem bezodpływowym.Boisko wielofunkcyjne poliuretanowe.Projektuje się boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną i mini nożną, koszykówkę
siatkówkę i tenisa o wymiarach w liniach pomniejszonego boiska do koszykówki 13x23 m o pow.
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375m2. Nawierzchnia poliuretanowa (mieszanina kleju poliuretanowego i granulatu gumowego
EPDM). Hala o konstrukcji namiotowo-szkieletowej. Projektowane przekrycie boiska - hala
łukowa, budowla o konstrukcji namiotowo – szkieletowej o wym. zewnętrznych 15,0x25,0m
zostanie wybudowana w odległościach:4,41m od granicy z działką o nr geod. 427 (od strony
południowej i 5,56m od granicy z działką o nr geod. 425 (od strony północnej) a także 10,00 m
od istniejącego budynku szkoły. Hala została zaprojektowana jako układ łukowych ram
poprzecznych o wymiarach w rzucie 25,0mx15,0m. Wysokość hali w najwyższym punkcie
wynosi 7,00m. Rama łukowa została zaprojektowana z profilu stalowego S355JR IPE 200.
podparta na betonowych stopach fundamentowych. Poprzeczne ramy zostały połączone ze
sobą ryglami. Szczegółowe opracowanie w części Konstrukcyjnej PB.Łącznik, łączący halę z
wejściem do budynku szkoły od strony podwórza, w technologii murowej z pustaków
ceramicznych. Ściany ocieplone płytami poliuretanowymi (PUR, PIR) styropianem lub z wełny
mineralnej i obłożone blachą fałdową w kolorze czerwono-brązowym RAL 3003 na ruszcie
aluminiowym taką samą jak ściany szczytowe hali.Chodniki. Dookoła hali przewidziano chodniki
z kostki brukowej szarej. Kostka brukowa o gr. 6cm, na podbudowie piaskowo-cementowej o gr.
15cm. Odwodnienie zapewnione poprzez spadki na trawniki. W tym celu projektuje się spadek
poprzeczny 1,0% i podłużny zmienny, max. 5%. Wody opadowe z projektowanych chodników
zostaną zagospodarowane na terenie działki inwestora.Zieleń. Po robotach budowlanych,
zostaną założone w 5,0m pasie przylegającym do obiektów, trawniki siane. Podglebie pod
projektowane trawniki wymaga przygotowania i nawiezienia ziemi urodzajnej gr 10cm. Naprawę
szkód budowlanych wykonać w taki sam sposób. Brak kolizji z istniejącym drzewostanem. Brak
drzew przeznaczonych do wycinki. Nie przewiduje się wycinki drzew, a zaniedbane korony
istniejących drzew zostaną sanitarnie przycięte z suszu i wadliwie rosnących konarów max. do
25% pokroju korony.OPIS ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCHZaopatrzenia
w media. Dostępność komunikacyjna.Oświetlenie hali. Hala z łącznikiem będzie posiadać
niezależne oświetlenie LED z naświetlaczami Zasilanie odbywać się będzie poprzez instalację
zalicznikową z istniejącej rozdzielnicy znajdującej się w budynku szkoły, w ramach istniejącej
rezerwy mocy. Szczegółowe opracowanie w części elektrycznej PB.Ogrzewanie hali. Przewiduje
się, ogrzewanie hali z istniejącej kotłowni na paliwo stałe – poprzez wymianę istniejącego pieca
– kotła na paliwo stałe co stworzy możliwość ogrzewania hali do poziomu Δ =15-20 ˚C.
Zapotrzebowanie na ciepło hali jest na poziomie 40kW. Szczegółowe opracowanie w części
sanitarnej PB.Przyłącze kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wód opadowych z dachu hali
będzie się odbywać poprzez nowoprojektowane odwodnienie liniowe wzdłuż ścian hali. Wody
opadowe będą odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej. Szczegółowe opracowanie
w części sanitarnej PB.Dostępność komunikacyjna. Dojazd z drogi publicznej istniejącym
zjazdem. Inwestycja nie powoduje zwiększonego zapotrzebowania na miejsca parkingowe.
Miejsca parkingowe – istniejące wzdłuż ogrodzenia z bramą wjazdową. Miejsca parkingowe dla
potrzeb niepełnosprawnych – istniejące.Szczegółowy zakres robót zawierają:• Kosztorys
ofertowy - załącznik nr 8 do SWZ,• Przedmiary - załącznik nr 9 do SWZ• Dokumentacja
techniczna - załącznik nr 10 do SWZ.Uwagi:a/ Inne nie ujęte w opisie elementy lub problemy
zaistniałe w trakcie realizacji wyjaśniane będą na budowie w ramach nadzoru inwestorskiego.b/
Wszystkie roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe prowadzić z zgodnie z obowiązującymi
przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” pod
nadzorem uprawnionych osób.c/ Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze
sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i PPOŻ. i Ochrony Środowiska.d/ Technologia
wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych
parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora
projektu. Uwagi ogólne:Wszystkie elementy ujęte w opisach technicznych, a nie ujęte na
rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisach technicznych, winny być traktowane tak
jakby były ujęte w obu. Podobnie wszystkie elementy ujęte w dokumentacji projektowej, a nie
ujęte w kosztorysach lub ujęte w kosztorysach, a nie ujęte w dokumentacji winny być traktowane
tak jakby były ujęte w obu.W dokumentacji, przedmiarach robót – jeśli podane zostały nazwy i
producenci materiałów i technologii – to podane zostały one jedynie jako przykładowe, w celu
określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione muszą być, by mogły
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być użyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się stosowanie innych
równoważnych materiałów, technologii o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do
przyjętych w dokumentacji.Symbole, czy oznaczenia przyjęte na potrzeby kosztorysów należy
także traktować jako typ - przykład. Bezwzględnie dopuszcza się inne materiały, innych
producentów o podobnych - nie gorszych parametrach i standardach, o właściwościach takich
samych lub zbliżonych do tych które zostały określone w SWZ, lecz oznaczonych innym
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt powinien mieć te same cechy
funkcjonalne.Zamawiający nie zabezpiecza terenu na zaplecze budowy. Teren zaplecza
budowy Wykonawca wygrodzi i zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt,
Zamawiający nie wskazuje lokalizacji terenu zaplecza. Przedmiot zamówienia zostanie
zrealizowany zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik do SWZ. Szczegółowy przedmiot i
zakres zamówienia określony jest w SWZ, w tym w projekcie budowlanym i projektach
wykonawczych, jak również specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach
sportowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45262520-2 - Roboty murowe
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45410000-4 - Tynkowanie
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych
45431000-7 - Kładzenie płytek
45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442100-8 - Roboty malarskie
45443000-4 - Roboty elewacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-02-28
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
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4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość zamówień polegających na powtórzeniu podobnych
robót budowlanych w zakresie nie przekraczającym 1% zakresu zamówienia podstawowego.
Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych w przedmiarze robót.
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w
przypadku, gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione
środki finansowe na ten cel. Zamówienia zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy lub aneksu
do umowy podstawowej, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez
Zamawiającego kosztorysem.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich
złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę
punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert (C+Pgw); cena i przedłużenie gwarancji
jakości.Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy od daty odbioru.Zamawiający dopuszcza
przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości maksymalnie o 24 miesiące.Wykonawca, który nie
przedłuży minimalnego okresu gwarancji jakości otrzyma 0 (zero) punktów. Wykonawca, który
przedłuży minimalny okres gwarancji jakości o 24 miesiące otrzyma 40 (czterdzieści) punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 266 ustawy Pzp oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym:- Zamawiający nie stawia warunku.2) uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;a) O udzielenie
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zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe w banku lub
spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości, co
najmniej 1.000.000 zł. (słownie : jeden milion złotych)4) zdolności technicznej lub zawodowej:a)
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej
1 robotę budowlaną, polegającą na budowie hali namiotowej sportowej o konstrukcji stalowej
wraz z nawierzchnią sportową o zbliżonych parametrach i jakości , jak w opisie przedmiotu
zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 800 000,00zł brutto (słownie: osiemset tysięcy
złotych brutto). b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą
skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za
kierowanie robotami budowlanymi, posiadają kwalifikacje zawodowe, uprawnienia,
wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia a także wykonywały
czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej: - jeden Kierownik
Budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami
konstrukcyjno – budowlanymi w zakresie konstrukcji obiektu. - jeden kierownik robót
elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych- jeden
kierownik robót instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnychW przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wymagane jest łączne spełnienie warunków przez Wykonawców, to znaczy wystarczające jest
spełnienie warunków przez którykolwiek podmiot.3. Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.4. Oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale.
VII. Z treści wymaganych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wyżej
wymienione warunki Wykonawca spełnił.5. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający
przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest na podstawie art. 125 ust. 1 w
zw. z art. 266 ustawy Pzp dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, zgodne z wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. 3. Wykonawca, w
przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się
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na jego zasoby. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów: 1)wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - na
potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale V ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ stanowiący
załącznik nr 4 do SWZ 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie spełniania warunku określonego w
rozdziale V ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ stanowiący załącznik nr 5 do SWZ; 3) informacja z banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych powyżej przez
Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej
lub finansowej. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia : 1) odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 w
zw. z art. 266 ustawy Pzp 2 oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 266
ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 6 do SWZ Gdy
wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118
w zw. z art. 266 ustawy Pzp żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych powyżej.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się wypełnione i podpisane dokumenty:a) formularz oferty sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ - oryginał podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,; b) kosztorys ofertowy
sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIV SWZ - kosztorys podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;c)
oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru
załącznik nr 2 do SWZ - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym;d) jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania albo
reprezentowania i zawarcia umowy Wykonawcy lub Wykonawców składających ofertę wspólnie
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym mocodawcy lub mocodawców;e) jeżeli dotyczy - oświadczenie, z którego będzie
wynikało, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający
ofertę wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym pełnomocnika, o którym mowa w lit. d;f) jeżeli dotyczy - zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
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że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.2. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:1) żaden z Wykonawców nie może podlegać
wykluczeniu oraz Wykonawcy wykazują spełnianie warunków udziału w postępowaniu;2)
oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;3)
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z
rozdziału VII ust. 7 pkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie;4) Wykonawcy zobowiązani są, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty i
oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII SWZ, przy czym składa je odpowiednio
Wykonawca/-y, który/którzy wykazuje/-ą spełnianie warunku w zakresie opisanym w rozdziale V
ust. 2 SWZ.3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana
oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz inne właściwe
dla przedmiotu umowy.2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje się
zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, bez przeprowadzania nowego postępowania,
dotyczące:1) zmiany terminu realizacji zamówienia lub przypadku zaistnienia jednej z
następujących okoliczności:a) wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają lub
znacznie utrudniają wykonanie robót,b) wyjątkowo trudnych warunków gruntowo-wodnych, które
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nie zostały przewidziane w dokumentacji,c) wystąpienia niezgodności w zakresie terenu robót
wynikającego z pomiarów geodezyjnych,d) konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień lub
pozwoleń, e) gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względów technologicznych,f)
opóźnienia w uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę/upływu terminu na
wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ,g) wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych
zamówieniem podstawowym lub robót zamiennych.2) zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika
budowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:a) niewykonywania lub
nienależytego wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy, b) śmierci, choroby
trwającej dłużej niż 5 dni lub innych zdarzeń losowych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-08 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-08 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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