Ogłoszenie nr 541366-N-2019 z dnia 2019-04-30 r.

Gmina Mikołów: Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola
nr 11 w Mikołowie, ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
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
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 Mikołów, krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek
16 , 43-190 Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks
323 248 400.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.mikolow.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne https://get.adobe.com/pl/reader/otherversions/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.bip.mikolow.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia

Tak
www.bip.mikolow.eu

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:
pisemnie
Adres:
Rynek 16, 43-190 Mikołów

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: Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na

przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie, ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w
technologii tradycyjnej.
Numer referencyjny: PN-19/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

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:
Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie, ul.
Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej. Inwestycja będzie wykonana w systemie
„zaprojektuj i wybuduj”. W ramach przedmiotu zamówienia należy: - wykonać opracowanie projektowe
na adaptację polegającą na przebudowie z rozbudową przedszkola oraz uzyskanie ostatecznej decyzji
administracyjnej pozwolenie na budowę - rozebrać elementy istniejącego budynku kolidujące z nowymi
rozwiązaniami przedszkola wraz z wywozem i utylizacją odpadów - wybudować nowy budynek
przedszkola z wyposażeniem urządzeń i mebli technologicznych bloku żywieniowego wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na użytkowanie - wymienić ogrodzenie - wykonać
zagospodarowanie działki z chodnikami, tarasami, dojściami, oświetleniem zewnętrznym oraz
wykonaniem nowego placu zabaw i zieleni niskiej Nowo przeprojektowany obiekt będzie pełnił funkcję
przedszkola w Mikołowie, ul. Kownackiej 1. Teren projektowanej inwestycji obejmuje działkę oznaczoną
symbolem 2443/84 obręb Mikołów. Działka o powierzchni 7223,0 m2 zlokalizowana jest przy ulicy

Kownackiej 1. Teren zagospodarowany budynkiem przedszkola publicznego nr 11 wraz z infrastrukturą
towarzyszącą związaną z funkcją obiektu. Teren nie podlega ochronie konserwatora zabytków.
Przewiduje się adaptację polegającą na przebudowie z rozbudową budowę budynku przedszkola
jednokondygnacyjnego modułowego w technologii tradycyjnej z rozbudową o salę wielofunkcyjną do
zajęć ruchowych i gimnastycznych. Przedszkole ma być publiczne 6-cio oddziałowe parterowe o
powierzchni zabudowy ok 1255,0 m2. Przewiduje się sześć sal zajęciowych dla oddziałów max 25
osobowych (150 dzieci), gdzie każda sala zajęć ma być z zapleczem sanitarnym i magazynkiem
stanowiąca jeden moduł stanowiący oddylatowany segment połączony komunikacyjnie i funkcjonalnie.
Należy przewidzieć możliwość w przyszłości o rozbudowę następnego modułu (czyli jednej sali zajęć z
zapleczem sanitarnym i magazynkiem na pomoce i zabawki ok. 95m2). Dodatkowo należy zaprojektować
dwie salki dla potrzeb pracy indywidualnej max dla 4 osób (zajęcia logopedyczne, językowe, z
psychologiem itp.), pokój dyrektora i sekretariatu oraz szatnie na 175 dzieci i salę gimnastyczną
wielofunkcyjną, która ma pełnić funkcję dla organizowania imprez okolicznościowych, występów
gościnnych itp. Blok żywieniowy oraz administracyjny przewidzieć w osobnej wyodrębnionej strefie
obiektu uwzględniając możliwość przygotowania posiłków dla ok. 175 dzieci, przewiduje się, że ilość
personelu to ok 41 osób (nauczyciele-20 os, pomoc nauczyciela 6 os, administracja 3 os, woźne
oddziałowe 7os, pracownicy kuchni 4 os, konserwator 1 os). W piwnicach przewidzieć funkcje
gospodarcze, techniczne i pomocnicze. Powierzchnię użytkowa projektowanego przedszkola przewiduje
się o wielkości ok. 1213,0 m2. Budynek przedszkola wyposażony zostanie w następujące instalacje i
systemy: - instalację centralnego ogrzewania - alternatywnie instalację węzła cieplnego do przyłączenia z
sieci miejskiej (niskie parametry doprowadzone są do istniejącego budynku) - instalację kotłowni
gazowej do celów ogrzewania budynku i c.w.u - instalację wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z
rekuperacją i klimatyzacją - instalację zimnej i ciepłej wody wraz z instalacją solarną do jej podgrzewania
- instalację kanalizacji sanitarnej - instalację oświetlenia, zasilania gniazd i urządzeń, oświetlenia
ewakuacyjnego - instalację piorunochronną - instalację kanalizacji deszczowej - instalację wewnętrzną
gazu ziemnego - instalację oświetlenia zewnętrznego - instalację hydrantową wewnętrzną - instalację
dozoru wizyjnego – zewnętrzna - instalację alarmową - instalację komputerową internetową - instalację
domofonową – wideofon - instalację kontroli dostępu Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne
do zaprojektowania, wykonania i dopuszczenia do użytkowania przedmiotu zamówienia w tym między
innymi wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej do celów projektowych, przygotowanie terenu pod
budowę oraz wykonanie zagospodarowania placu budowy, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej wykonanego budynku i zagospodarowania terenu działki. Wykonać nowe ogrodzenie
panelowe działki z bramą przesuwną i furtką. Na zachód i południe od projektowanego budynku teren
parceli o powierzchni ok. 700 m2 przyporządkować funkcji placu zabaw dla 150 dzieci. W rejonie

wjazdu na parcele przewidzieć plac parkingowy i tzw. strefę wejścia głównego o powierzchni ok 400 m2
tj. chodniki, podjazd dla osób niepełnosprawnych, zadaszenie dla kontenerów na odpady komunalne
umożliwiające wstępną segregację odpadów (szkło, plastik, metal, papier), a wokół ścian zewnętrznych
przewidzieć obwodowo utwardzone trakty piesze ok. 350 m2. W strefie wejścia przewidzieć roboty
deniwelacyjne polegające na korekcie ukształtowania terenu placu parkingowego i wejścia głównego. W
strefie placu zabaw przewidzieć urządzenia do zabaw i rekreacji dla 150 dzieci. Nawierzchnię w strefie
bezpiecznej przewidzieć jako syntetyczna elastyczna odpowiednia do wysokości swobodnego upadku.
Dodatkowo pod warunkiem możliwości powierzchniowej działki przewidzieć boisko o wym 10x18m do
piłki nożnej dla przedszkolaków. W bloku żywieniowym przewidzieć wyposażenie pomieszczeń w
urządzenia i meble gastronomiczne. Zakres dokumentacji projektowej ma obejmować: - wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej działki do celów projektowych - rozwiązanie projektowe wraz z kolorystyką
przedłożone do zatwierdzenia przez Zamawiającego - projekt zagospodarowania działki wraz z placem
zabaw, dojazdów i wejść oraz ogrodzeniem - rozwiązanie projektowe instalacji elektrycznej łącznie z
tablicami rozdzielczymi i zabezpieczeniami oraz wymianą WLZ od granicy eksploatacji do budynku przystosowanie instalacji wod-kan i gazu do obowiązujących przepisów z wymianą instalacji, przyborów
i armatury, a także projekt instalacji solarnej - dostosowanie instalacji przeciwpożarowej dla całego
obiektu przedszkolnego - wymianę bądź przesunięcie trasy przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
wodociągowej oraz sieci ciepłowniczej - zaprojektowanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z rekuperacją i klimatyzacją - rozwiązanie projektowe modernizacji kotłowni rozwiązanie projektowe instalacji centralnego ogrzewania - rozwiązanie projektowe oświetlenia
zewnętrznego, instalacji piorunochronnej i monitoringu - rozwiązanie projektowe instalacji
niskoprądowych (instalacji komputerowej, telefonicznej, videodomofonowej, internetu, CCTV, kontroli
dostępu) - uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę wydane przez Starostwo
Powiatowe w Mikołowie zgłoszenia robót bądź ewentualnie uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii
innych organów wymaganych przepisami Prawa Budowlanego oraz przekazanie ich Zamawiającemu uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na użytkowanie wydane przez Starostwo
Powiatowe w Mikołowie Szczegółowy opis zamieszczono w programie funkcjonalno – użytkowym.

II.5) Główny kod CPV: 45214100-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
71220000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 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: 2021-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: do 31.05.2021 r. w tym: - opracowanie
dokumentacji i uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę do 30.11.2019 r. realizacja robót od 01.12.2019 do 30.04.2021 r., - uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej
pozwolenia na użytkowanie do 31.05.2021 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli potwierdzi posiadanie środków finansowych

lub zdolności kredytowej w wysokości min. 4 000 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym, niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji budynku
o powierzchni użytkowej min. 500 m2 i wartości robót min. 4 000 000,00 zł; b) dysponuje jedną osobą
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, c) dysponuje
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej, d) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, e) dysponuje jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, f) dysponuje
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, g) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, h) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, i) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności drogowej, j) dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi projektowania w specjalności drogowej. Ta sama
osoba może posiadać uprawnienia budowlane w różnych specjalnościach.
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: 5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których
mowa w pkt 5.1.2. niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych. Z treści zobowiązania o udostępnieniu zasobów finansowych, musi
jednoznacznie wynikać, że udostępnienie będzie miało realny charakter, w szczególności realność
udostępnienia zasobów finansowych najpełniej będzie przedstawiać podwykonawstwo lub

kumulatywne przystąpienie do długu, czyli podmiot udostępniający zobowiązuje się względem
wykonawcy do spełnienia świadczenia na rzecz zamawiającego z takim skutkiem, że zamawiający
będzie mógł żądać bezpośrednio od udostępniającego zasób spełnienia zastrzeżonego świadczenia i
wypełnienia wszystkich innych zobowiązań. 5.3. 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. 5.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż
„stosowna sytuacja” o której mowa powyżej (pkt 5.2.) wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 5.4.1
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.4.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane
wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23. 5.4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
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
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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:
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:
6.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących
oświadczeń lub dokumentów: a) Wykazu potwierdzającego wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji budynku o
powierzchni użytkowej min. 500 m2 i wartości robót min. 4 000 000,00 zł z podaniem jej rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz, którego robota ta została wykonana, wraz z
załączeniem dowodów określających czy ta robota została wykonana należycie, w szczególności
informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończona, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz, którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty. b) Wykazu osób o których mowa w pkt 5.1.2.1. skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 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. c) Informacji z
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 4 000 000, 00 zł, w okresie nie
wcześniejszym, niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W momencie
składania ofert żaden wykonawca nie jest w stanie złożyć takiego oświadczenia, ponieważ nie zna listy
wykonawców, którzy oferty złożyli. Z tego względu oświadczenie o grupie kapitałowej złożone wraz z
ofertą nie zwalnia wykonawcy od złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji
na stronie internetowej zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) nie
później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta: Mikołowski Bank
Spółdzielczy w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042 Pozostałe formy wadium, o których
mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta,
pokój nr 1, w wysokości stanowiącej równowartość powyższej kwoty, nie później niż do upływu
terminu składania ofert. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie
Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. W przypadku załączenia
oryginału wadium w postaci niepieniężnej do oferty zamawiający uzna, że termin wniesienia wadium
został dotrzymany. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, że nieskuteczność wezwania,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn leżących lub nie leżących po stronie
wykonawcy. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się
(zaksięgowane) do upływu terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej

jako ostateczny termin składania ofert), na rachunku Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu
terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. W treści przelewu
bankowego lub gwarancji należy zamieścić informację o numerze postępowania i nazwie
postępowania. O ile wnoszący wadium nie jest podmiotem, który składa ofertę należy w treści
przelewu lub gwarancji wskazać na rzecz kogo wadium zostaje wniesione. W przypadku braku
możliwości ustalenia, w czyim imieniu zostało wniesione wadium lub jakiego postępowania dotyczy,
skutkować to będzie odrzuceniem oferty.

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
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
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

Doświadczenie osoby pełniącej funkcję projektanta w specjalności architektonicznej mierzone
ilością wykonanych przez tę osobę projektów budynków o powierzchni użytkowej minimum 10,00
500 m2
Doświadczenie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, posiadającej uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
mierzone ilością zrealizowanych budynków w co najmniej II kategorii zagrożenia ludzi (ZL

10,00

II) przy budowie, których osoba ta sprawo
Okres gwarancji na zamontowane wszelkie urządzenia i wyposażenie
Udzielenie zgody Zamawiającemu na wykorzystania projektu jako powtarzalnego do budowy
na terenie Gminy Mikołów

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

10,00
10,00

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

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

Informacje dodatkowe

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

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

Wstępny harmonogram postępowania:

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

Informacje dodatkowe:

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

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

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

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

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

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:
16.1. Wzór umowy stanowi zał. do niniejszej SIWZ 16.2. Zamawiający przewiduje następujące warunki
zmiany umowy: 16.2.1. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia przesłanek opisanych w art. 144 ustawy, wniosek o zmianę umowy musi
mieć formę pisemną z podaniem podstawy prawnej dokonania zmian i zawierać dokumenty
potwierdzające wystąpienie okoliczności skutkujące wydłużeniem terminu realizacji robót, w
szczególności, dokumentacji fotograficznej obrazującej zaistniałe na placu budowy okoliczności
stanowiące podstawę do wnioskowania zmiany terminu, w przypadku wnioskowania o zmianę terminu
wykonania robót z przyczyn dotyczących warunków atmosferycznych rejestr temperatur, rejestr innych

czynników atmosferycznych mających wpływ na prawidłowość wykonania robót budowlanych. 16.3.
Warunki zmiany umowy w zakresie zmiany ceny brutto: 16.3.1.O ile zmianie ulegną obowiązujące stawki
podatku od towarów i usług. 16.3.2. W zakresie zmiany 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 – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o
różnicę pomiędzy wysokością dotychczasowego minimalnego wynagrodzenia za pracę a nową
wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana będzie uwzględniała jedynie pracowników
Wykonawcy zatrudnionych przez niego wyłącznie przy realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym
wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, otrzymujących minimalne wynagrodzenie. W takim
przypadku wykonawca będzie zobowiązany przedstawić informację o liczbie tych osób wraz ze
wskazaniem zmiany wysokości wynagrodzenia. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez wykonawcę. 16.3.3. W zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne –
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością odprowadzanych
składek a nową wysokością odprowadzanych składek. W takim przypadku wykonawca będzie
zobowiązany przedstawić informację o liczbie tych osób wraz ze wskazaniem zmiany wysokości
odprowadzanych składek. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę. 16.4. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić, gdy wystąpią: 16.4.1.
niekorzystne warunki atmosferyczne mające charakter ciągły tj. trwające bez przerw przez okres
minimum 3 dób, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robot budowlanych z powodu technologii
realizowania prac, określonej normami i innymi przepisami technicznymi, w tym kartami katalogowymi
materiałów i wyrobów budowlanych, a także umową i programem funkcjonalno – użytkowym,
wymagające konkretnych warunków atmosferycznych. 16.4.2. warunki pogodowe o charakterze katastrof
przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicie, trąby powietrzne, gwałtowne
ulewne deszcze lub długotrwale ulewne deszcze - powyżej 3 dni, gwałtowne śnieżyce, intensywny wiatr
powyżej 100km/h, temperatury powietrza przekraczające +30°C lub -15°C) uniemożliwiające
przeprowadzanie prób (sprawdzeń) albo dokonywanie odbiorów; 16.4.3. Niewypały i niewybuchy;
16.4.4. Wykopaliska archeologiczne; 16.4.5. Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej
warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, kurzawka, głazy narzutowe itp.); 16.4.6. Odmienne od
przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci,
instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (np. bunkry, fundamenty, ściany
szczelne, kable, rury itp.); 16.4.7. zmiany będące następstwem siły wyższej - rozumianej jako wydarzenie
lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu;
wystąpieniu, której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed

zawarciem umowy której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając
racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć, oraz która nie może być zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiającemu W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych
w niniejszym ustępie terminy wykonania zastrzeżone w umowie mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu
o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia robót. 16.5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może
nastąpić, gdy: 16.5.1. zaistnieje konieczność wykonania robót nie uwzględnionych w dokumentacji
projektowej. 16.5.2. w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej podstawą zmiany
wynagrodzenia będzie wniosek wykonawcy oraz zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys
wykonania tych prac, przy zastosowaniu następujących składników cenotwórczych: a) Stawka
roboczogodziny ,R"- minimalna dla województwa śląskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na
dzień sporządzenia kosztorysu. b) Koszty pośrednie ,Kp" (R,S) - minimalne wg Sekocenbud aktualnego
na dzień sporządzenia kosztorysu. c) Zysk Kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) - minimalny wg publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu. d) Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów
(łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji
Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i
sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na
stronach internetowych, ofert handlowych itp. e) Nakłady rzeczowe- w oparciu o Katalogi Nakładów
Rzeczowych KNR. 16.6. Inne istotne zmiany umowy są dopuszczalne, gdy: 16.6.1. nastąpi zmiana
przepisów prawnych w zakresie finansów publicznych mająca negatywny wpływ na finansowanie
inwestycji miejskich lub pogorszenie sytuacji finansowej Zamawiającego; 16.6.2. nastąpi zmiana
podwykonawcy określonego w ofercie wykonawcy; 16.6.3. Wykonawca powierzy podwykonawcy do
wykonania zakres prac, które zgodnie z ofertą miał wykonać osobiście. 16.6.4. Wykonawca wykona
osobiście zakres prac, który zgodnie z ofertą miał być powierzony podwykonawcy do wykonania. W
przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt. 16.6.2, 16.6.3, 16.6.4 Wykonawca jest
zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego przedkładając mu stosowne oświadczenie.
W przypadku, gdy Wykonawca w swojej ofercie powołuje się na wiedzę lub doświadczenie
podwykonawcy z którego rezygnuje do oświadczenia Wykonawca przedkłada dokumenty wykazujące
spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie tych prac, które osobiście
będzie wykonywał.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-20, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> 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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone. 13.1. Cena: 60 pkt 13.2.
Doświadczenie osoby pełniącej funkcję projektanta w specjalności architektonicznej mierzone ilością
wykonanych przez tę osobę projektów budynków o powierzchni użytkowej minimum 500 m2: 10 pkt, tj.:
Za każdy wykonany projekt, gdzie głównym projektantem była osoba wykazana w formularzu oferty projektant w specjalności architektonicznej, zamawiający przyzna następujące ilości punktów: - za
wykonanie 1 projektu budynku o powierzchni użytkowej minimum 500 m2: 0 pkt - za wykonanie 2 do 3
projektów budynków o powierzchni użytkowej każdego minimum 500 m2: 5 pkt - za wykonanie powyżej
3 projektów budynków o powierzchni użytkowej każdego minimum 500 m2: 10 pkt 13.3. Doświadczenie
osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, mierzone ilością zrealizowanych
budynków w co najmniej II kategorii zagrożenia ludzi (ZL II) przy budowie, których osoba ta
sprawowała funkcję kierownika budowy: 10 pkt Za każdy zrealizowany budynek, gdzie funkcję
kierownika budowy pełniła osoba wykazana w formularzu oferty – posiadająca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, zamawiający przyzna

następujące ilości punktów: - za kierowanie robotami w 1 budynku w co najmniej II kategorii zagrożenia
ludzi (ZL II) – 0 pkt, - za kierowanie robotami w 2 i więcej budynkach w co najmniej II kategorii
zagrożenia ludzi (ZL II) – 10 pkt. Do oceny doświadczenia zamawiający nie będzie brał pod uwagę
sprawowania funkcji kierownika robót ani funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 13.4. Okres
gwarancji na zamontowane wszelkie urządzenia i wyposażenie: 10pkt, tj. - za brak zgody na przedłużenie
gwarancji producenta wynoszącej 24 miesiące: 0 pkt, - udzielenie gwarancji powyżej 24 miesięcy do 35
miesięcy: 5 pkt, - udzielenie gwarancji powyżej 35 miesięcy: 10 pkt. 13.5. Udzielenie zgody
Zamawiającemu na wykorzystania projektu jako powtarzalnego do budowy na terenie Gminy Mikołów:
10 pkt, tj - 1 lokalizacja przy ul. Kownackiej 1: 0 pkt, - oprócz lokalizacji przy ul. Kownackiej 1 inne
lokalizacje na terenie Gminy Mikołów: 10 pkt. Punktacja wg wzoru: CN/CO x 60 pkt + dodatkowa ilość
pkt za kryteria poza cenowe = ............. punktów. wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną, CO - cena
oferty badanej. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. (60 pkt za cenę, 40 pkt za kryteria poza
cenowe). Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

