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Ogłoszenie nr 552081-N-2019 z dnia 2019-05-24 r.

Gmina Mikołów: Roboty remontowe w Przedszkolu nr 1 i nr 3 w Mikołowie.
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
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania: na mocy pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986 t.j. z późn. zm.) postępowanie prowadzone jest
przez: Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie - Gmina Mikołów 43-190 Mikołów ul. Karola Miarki 9 tel. (32) 22620-54; fax.(32)226-01-69 NIP: 635-18-05-347 REGON: 365421894 http://cuwmikolow.bip.net.pl/ e-mail:
sekretariat@cuw.mikolow.eu
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 , 43190 Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks 323 248 400.
Adres strony internetowej (URL): http://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):
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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
http://www.bip.mikolow.eu/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://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:
ul. Karola Miarki 9 , 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: Roboty remontowe w Przedszkolu nr 1 i nr 3 w
Mikołowie.
Numer referencyjny: PN/01/2019/UM
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:
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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:
3
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. Przedmiotem
zamówienia są Roboty remontowe w Przedszkolu nr 1 i nr 3 w Mikołowie. Zamówienie zostało podzielone na 3
części: 1.1. Część 1: Remont pomieszczeń w Przedszkolu nr 3 w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 40 (zgodnie z
przedmiarem robót 17-2019) 1.2. Część 2: Remont elewacji Przedszkola nr 1 w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 29
(zgodnie z przedmiarem robót 11a-2019) 1.3. Część 3: Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Mikołowie ul.
Żwirki i Wigury 29 (zgodnie z przedmiarem robót 21-2019) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają
dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót. 3.
Podstawowy zakres robót znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik 7.1. – 7.3. do SIWZ. 4. Ceny
zakupu pozostałych materiałów nie występujących w ofercie wyliczane będą w wysokości do średnich cen z
kosztami zakupu opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były wykonane, a w
przypadku ich braku inspektor może żądać wglądu do faktur zakupu materiału lub urządzenia. 5. rozliczenie robót
będzie następować kosztorysem powykonawczym w oparciu o składniki cenotwórcze przedstawione w ofercie
przetargowej przyjmując ceny jednostkowe z oferty, a w przypadku ich braku przyjmując nakłady KNR, KNP,
KNNR, KSNR w oparciu o składniki cenotwórcze z oferty, a ceny materiałów wg średnich cen Sekocenbud za dany
kwartał lub kalkulacji indywidualnej zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 6. Wszelkie materiały używane do
wykonywania prac winny posiadać stosowne wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, aprobaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające powyższe Wykonawca przedstawi
każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru. 7. Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i
porządek na terenie, na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. Określone w
przepisach szczególnych. 8. Na zastosowane urządzenia wykonawca udziela gwarancji w zakresie i okresie
równym do gwarancji producenta urządzenia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi, kartę
gwarancyjną, książkę serwisową, oraz wszelkie inne dokumenty konieczne do użytkowania przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne sprzętu i urządzeń
będących przedmiotem umowy. 9. Na wykonane przez siebie prace i zastosowane materiały Wykonawca musi
udzielić co najmniej dwuletniej gwarancji 10. W czasie realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek
zabezpieczyć teren w sposób zapewniający użytkownikom obiektu bezpieczeństwo. 11. Przedmiot zamówienia
powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepszej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy a w
szczególności spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa zgodnie Dyrektywą Niskonapięciową 2006/95/WE
oraz Dyrektywą o Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/W, znak CE umieszczony na produkcie 12.
Wykonawca zapewni na czas trwania prac objętych przedmiotem zamówienia kierownictwo posiadające
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wykwalifikowaną kadrę robotniczą. 13. Wykonawca zobowiązany jest
zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4.1 –
4.3 do SIWZ. 14. Wykonawca jest zobowiązany, na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawić dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej zgodnie z zapisami umowy §12 oraz kopie uprawnień technicznych odpowiednio dla
każdej części. 15. Miejsce wykonywania robót budowlanych: Część 1: Przedszkole nr 3 w Mikołowie, ul.
Konstytucji 3-Maja 40, 43-190 Mikołów Część 2: Przedszkole nr 1 w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 29, 43-190
Mikołów Część 3: Przedszkole nr 1 w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 29, 43-190 Mikołów
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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(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: 2019-08-23
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-08-23
II.9) Informacje dodatkowe: Terminy wykonania zamówienia dla Części 1,2,3 - od chwili podpisania umowy
jednak nie wcześniej niż od 01-07-2019 do 23-08-2019
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:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: A. Wykonawca spełni warunek DLA CZĘŚCI 1 jeżeli : a) potwierdzi wykonanie 1 roboty
budowlanej zawierającej roboty budowlane wykończeniowe o wartości minimum 35000,00 zł brutto wykonanej
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; B. Wykonawca spełni warunek DLA CZĘŚCI 2 jeżeli : a) potwierdzi wykonanie 1 roboty
budowlanej zawierającej roboty budowlane elewacyjne o wartości minimum 20000,00 zł brutto wykonanej 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; C. Wykonawca spełni warunek DLA CZĘŚCI 3 jeżeli : a) potwierdzi wykonanie 1 roboty
budowlanej zawierającej roboty budowlane – montaż ogrodzeń o wartości minimum 15000,00 zł brutto
wykonanej 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;
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
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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 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:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń
lub dokumentów: W Części 1 a. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, 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; - zgodnie z
załącznikiem nr 5.1 do SIWZ W Części 2 a. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, 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; - zgodnie z załącznikiem nr 5.2 do SIWZ W Części 3 a. Wykazu robót budowlanych wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 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; - zgodnie z załącznikiem nr 5.3 do SIWZ
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
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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:
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:
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
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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 - cz. 1,2,3

60,00

Klasa odporności na szorowanie farb lateksowych - cz. 1 10,00
Krotność lakierowania parkietów - cz. 1

10,00

Gwarancja na wykonane roboty - cz. 1

20,00

Gwarancja na wykonane roboty - cz. 2,3

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie
oferty:
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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:
1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie
aneksu, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 2. Zamawiający
dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach: a) Zmiany wysokości
wynagrodzenia umownego w zakresie zmiany stawki podatku VAT na asortyment objęty przedmiotem
zamówienia, b) Przedłużenia terminów umownych, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi
konsekwencję okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć takich jak: - niesprzyjające warunki
atmosferyczne uniemożliwiające lub istotnie utrudniające realizację robót; - działania siły wyższej takiej jak w
szczególności klęska żywiołowa, powódź, strajki generalne lub lokalne, lub innej mającej bezpośredni wpływ na
terminowość wykonywanych robót; - zmiany obowiązującego prawa mającego wpływ na termin realizacji umowy;
- niezawinione, nieumyślne czynności Zamawiającego, które spowodowały opóźnienie w możliwości realizowania
przedmiotu zamówienia, niezależne od Wykonawcy; c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację umowy
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: 2019-06-10, godzina: 10:00,
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
> Oferta powinna być złożona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
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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:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mikołów z siedzibą 43-190 Mikołów, Rynek 16,
reprezentowaną przez Burmistrza Mikołowa Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w SIWZ
przedmiotowego postępowania
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
nr:

1 Nazwa:

Remont pomieszczeń w Przedszkolu nr 3 w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 40 (zgodnie z
przedmiarem robót 17-2019)

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. Opis przedmiotu
zamówienia: 2.1. Część 1: a) Zabezpieczenie stolarki - założenie folii na lampach oświetleniowych, oknach,
drzwiach i parapetach b) Zabezpieczenie podłóg tekturą falistą c) Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach d) Skasowanie wykwitów /zacieków/ e) Przygotowanie powierzchni z pod szpachlowaniem
nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku f) Gruntowanie podłoży pionowych i poziomych preparatami
gruntującymi g) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów h) Dwukrotne
malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farba lateksowa (II stopień odporności na szorowanie) i)
Dwukrotne zabezpieczenie lamperii na wys.1,5 lakierem lamperyjnym j) Dwukrotne lakierowanie boazerii na
suficie lakierem ogniochronnym k) Obsadzenie narożników w ścianach -narożnik pcv 50x50 dł 1,5m np l)
Wymiana opraw świetlówkowych zwykłych na oprawy świetlówkowe typu LED odpowiadające 2x18W T8 120 cm
IP20 barwa światła ciepła 3000K m) Mechaniczne szlifowanie posadzek z parkietu dębowego n) Trzy krotne
lakierowanie parkietów i listew przyściennych lakierem z połyskiem do powierzchni drewnianych intensywnie
użytkowanych np. Sport System o) Dwukrotne malowanie ścian farbą oddychającą o oporze dyfuzyjnym sd
mniejszym niż 0,1(farba krzemianowa) 2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacja
techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót. 3. Podstawowy
zakres robót znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik 7.1. – 7.3. do SIWZ. 4. Ceny zakupu
pozostałych materiałów nie występujących w ofercie wyliczane będą w wysokości do średnich cen z kosztami
zakupu opublikowanych w zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były wykonane, a w przypadku ich
braku inspektor może żądać wglądu do faktur zakupu materiału lub urządzenia. 5. rozliczenie robót będzie
następować kosztorysem powykonawczym w oparciu o składniki cenotwórcze przedstawione w ofercie
przetargowej przyjmując ceny jednostkowe z oferty, a w przypadku ich braku przyjmując nakłady KNR, KNP,
KNNR, KSNR w oparciu o składniki cenotwórcze z oferty, a ceny materiałów wg średnich cen Sekocenbud za dany
kwartał lub kalkulacji indywidualnej zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 6. Wszelkie materiały używane do
wykonywania prac winny posiadać stosowne wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, aprobaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające powyższe Wykonawca przedstawi
każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru. 7. Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i
porządek na terenie, na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. Określone w
przepisach szczególnych. 8. Na zastosowane urządzenia wykonawca udziela gwarancji w zakresie i okresie
równym do gwarancji producenta urządzenia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi, kartę
gwarancyjną, książkę serwisową, oraz wszelkie inne dokumenty konieczne do użytkowania przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne sprzętu i urządzeń
będących przedmiotem umowy. 9. Na wykonane przez siebie prace i zastosowane materiały Wykonawca musi
udzielić co najmniej dwuletniej gwarancji 10. W czasie realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek
zabezpieczyć teren w sposób zapewniający użytkownikom obiektu bezpieczeństwo. 11. Przedmiot zamówienia
powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepszej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy a w
szczególności spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa zgodnie Dyrektywą Niskonapięciową 2006/95/WE
oraz Dyrektywą o Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/W, znak CE umieszczony na produkcie 12.
Wykonawca zapewni na czas trwania prac objętych przedmiotem zamówienia kierownictwo posiadające
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz wykwalifikowaną kadrę robotniczą. 13. Wykonawca zobowiązany jest
zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4.1 –
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4.3 do SIWZ. 14. Wykonawca jest zobowiązany, na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawić dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej zgodnie z zapisami umowy §12 oraz kopie uprawnień technicznych odpowiednio dla
każdej części. 15. Miejsce wykonywania robót budowlanych: Część 1: Przedszkole nr 3 w Mikołowie, ul.
Konstytucji 3-Maja 40, 43-190 Mikołów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45000000-7, 45262500-6, 45310000-3, 45410000-4,
45432114-6, 45442100-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-23
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Klasa odporności na szorowanie farb lateksowych 10,00
Krotność lakierowania parkietów

10,00

Gwarancja na wykonane roboty

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Dla Części 1: Łączna cena oferty brutto – 60,00 pkt. = 60% Klasa
odporności na szorowanie farb lateksowych – 10,00 pkt. = 10 % Krotność lakierowania parkietów – 10,00 pkt. =
10% Gwarancja na wykonane roboty – 20,00 pkt. = 20% 1.1. Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie
wykorzystany wzór: Cena najniższa z ważnych ofert/ Cena badanej oferty x 60 pkt. W tym kryterium można
uzyskać maksymalnie 60,00 punktów 1.2. Ocena kryterium „Klasa odporności na szorowanie farb lateksowych”
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: • za zastosowanie farb lateksowych na ścianach w II klasie
odporności na szorowanie – 0,00 pkt. • za zastosowanie farb lateksowych na ścianach w I klasie odporności na
szorowanie – 10,00 pkt. W przypadku nie wskazania żadnej klasy odporności oferta wykonawcy zostanie
odrzucona. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10,00 punktów 1.3. Ocena kryterium „Krotność
lakierowania parkietów” Punkty zostaną przyznane w następujący sposób: • za 3-krotne lakierowanie parkietów
lakierem do parkietów dla intensywnie użytkowanych pomieszczeń – 0,00 pkt. • za 4-krotne i więcej lakierowanie
parkietów lakierem do parkietów dla intensywnie użytkowanych pomieszczeń – 10,00 pkt. W przypadku nie
wskazania krotności lakierowania parkietów oferta wykonawcy zostanie odrzucona. W tym kryterium można
uzyskać maksymalnie 10,00 punktów 1.4. Ocena kryterium „Gwarancja na wykonane roboty” Punkty zostaną
przyznane w następujący sposób: • za udzielenie gwarancji na wykonane roboty minimum 2 lata – 0,00 pkt. • za
udzielenie gwarancji na wykonane roboty minimum 3 lata i więcej – 20,00 pkt. W przypadku wskazania
mniejszego okresu gwarancji niż 2 lata, lub nie wskazania żadnego okresu gwarancji, oferta wykonawcy zostanie
odrzucona. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów, nawet jeśli wykonawca poda dłuższy
okres gwarancji. 2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta
wynosi 100,00 pkt. 3. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą
punkty według następującej zasady: Dla Części 1 CN/CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z deklarowaną
Klasą odporności na szorowanie farb lateksowych, Krotnością lakierowania parkietów, Gwarancja na wykonane
roboty = ............... punktów Wyjaśnienia: CN - cena oferty najtańszej; CO - cena oferty badanej 4. Zamawiający
zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 6. Jeżeli nie będzie można dokonać
wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91
ust. 4 ustawy PZP).
Część
nr:

2 Nazwa:

Remont elewacji Przedszkola nr 1 w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 29 (zgodnie z
przedmiarem robót 11a-2019)

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
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zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia:
2.2. Część 2: a) zabezpieczenie kostki brukowej folią b) założenie folii na oknach i drzwiach c) przygotowanie
starego podłoża pod docieplenie metodą lekką/mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie d) mycie cokołu
murowanego myjką ciśnieniową e) zerwanie łuszczącego się tynku cienkowarstwowego mozaikowego f)
przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką/mokrą poprzez gruntowanie preparatem
wzmacniającym g) wypełnienie pianką ubytków w istniejącym ociepleniu h) przyklejenie jednej warstwy siatki na
ścianach i) nałożenie na podłoże farby gruntującej pod tynk silikonowy i mozaikowy. j) wyprawy z tynku
silikonowego o fakturze rustykalnej grubości 2,0mm na ścianach płaskich kolor k) tynk elewacyjny
cienkowarstwowy mozaikowy ziarno gr 3 mm (wykonany ręcznie) na ścianie, l) malowanie elewacji farbą
silikonową w 3 kolorach m) wymiana parapetów z blachy ocynkowanej gr 0,6mm w poliestrze z zakończeniami
pcv n) wymiana drzwiczek 150x150 ze stali nierdzewnej w miejscach zacisków kontrolnych instalacji odgromowej
2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót. 3. Podstawowy zakres robót znajduje się w
przedmiarze robót stanowiącym załącznik 7.1. – 7.3. do SIWZ. 4. Ceny zakupu pozostałych materiałów nie
występujących w ofercie wyliczane będą w wysokości do średnich cen z kosztami zakupu opublikowanych w
zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były wykonane, a w przypadku ich braku inspektor może
żądać wglądu do faktur zakupu materiału lub urządzenia. 5. rozliczenie robót będzie następować kosztorysem
powykonawczym w oparciu o składniki cenotwórcze przedstawione w ofercie przetargowej przyjmując ceny
jednostkowe z oferty, a w przypadku ich braku przyjmując nakłady KNR, KNP, KNNR, KSNR w oparciu o składniki
cenotwórcze z oferty, a ceny materiałów wg średnich cen Sekocenbud za dany kwartał lub kalkulacji
indywidualnej zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 6. Wszelkie materiały używane do wykonywania prac
winny posiadać stosowne wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, aprobaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające powyższe Wykonawca przedstawi każdorazowo na
żądanie inspektora nadzoru. 7. Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie,
na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. Określone w przepisach szczególnych.
8. Na zastosowane urządzenia wykonawca udziela gwarancji w zakresie i okresie równym do gwarancji
producenta urządzenia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi, kartę gwarancyjną, książkę
serwisową, oraz wszelkie inne dokumenty konieczne do użytkowania przedmiotu umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne sprzętu i urządzeń będących przedmiotem
umowy. 9. Na wykonane przez siebie prace i zastosowane materiały Wykonawca musi udzielić co najmniej
dwuletniej gwarancji 10. W czasie realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren w sposób
zapewniający użytkownikom obiektu bezpieczeństwo. 11. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany
zgodnie z obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy a w szczególności spełnia wymagania
dotyczące bezpieczeństwa zgodnie Dyrektywą Niskonapięciową 2006/95/WE oraz Dyrektywą o Kompatybilności
Elektromagnetycznej 2004/108/W, znak CE umieszczony na produkcie 12. Wykonawca zapewni na czas trwania
prac objętych przedmiotem zamówienia kierownictwo posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
wykwalifikowaną kadrę robotniczą. 13. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i
warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4.1 – 4.3 do SIWZ. 14. Wykonawca jest
zobowiązany, na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawić dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z zapisami
umowy §12 oraz kopie uprawnień technicznych odpowiednio dla każdej części. 15. Miejsce wykonywania robót
budowlanych: Część 2: Przedszkole nr 1 w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 29, 43-190 Mikołów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111100-9, 45214100-1, 45410000-4, 45442100-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-23
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena

60,00

Gwarancja na wykonane roboty 40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Dla Części 2: Łączna cena oferty brutto – 60,00 pkt. = 60% Gwarancja na
wykonane roboty – 40,00 pkt. = 40% 1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór: Cena
najniższa z ważnych ofert/ Cena badanej oferty x 60 pkt W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60,00
punktów 1.2 Ocena kryterium „Gwarancja na wykonane roboty” Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
• za udzielenie gwarancji na wykonane roboty minimum 2 lata – 0,00 pkt. • za udzielenie gwarancji na wykonane
roboty minimum 3 lata i więcej – 40,00 pkt. W przypadku wskazania mniejszego okresu gwarancji niż 2 lata, lub
nie wskazania żadnego okresu gwarancji, oferta wykonawcy zostanie odrzucona. W tym kryterium można uzyskać
maksymalnie 40 punktów, nawet jeśli wykonawca poda dłuższy okres gwarancji. 2. Oferty oceniane będą
punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100,00 pkt. 3. W trakcie oceny ofert
kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady: Dla Części 1
CN/CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z deklarowaną Klasą odporności na szorowanie farb lateksowych,
Krotnością lakierowania parkietów, Gwarancja na wykonane roboty = ............... punktów Dla Części 2,3 CN/CO x
60 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z Gwarancją na wykonane roboty = ............... punktów Wyjaśnienia: CN cena oferty najtańszej; CO - cena oferty badanej 4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch
miejsc po przecinku. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru. 6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
Część
nr:

3 Nazwa:

Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 29 (zgodnie z
przedmiarem robót 21-2019)

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. Opis przedmiotu
zamówienia: 2.3. Część 3: a) rozebranie ogrodzenia wys. 0,76 m z prętów stalowych b) wiercenie otworów
techniką diamentową w cokole betonowym pod słupki na głębokość 35 cm c) rozbiórka słupków przybramowych
betonowych d) mycie cokołu murowanego myjką ciśnieniową e) ręczne wypełnianie ubytków w cokole
betonowym zaprawą cementowo-polimerową f) Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powłoką
cementowo-polimerową ( wyszpachlowanie czapy cokołu ogrodzenia) g) Wykonanie impregnacji hydrofobowej
powierzchni betonowych h) montaż bramy rozwiernej dwuskrzydłowej stalowej, ocynkowanej i malowanej
proszkowo 3,5x1,75m z wypełnieniem panel 3D z drutu fi 5mm oczka 50x200mm zamykana na zamek bramowy,
brama ze słupkami i) montaż furtki stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo 1,1x1,75m z wypełnieniem
panel 3D z drutu fi 5mm oczka 50x200mm, furtka zamykana na zamek bramowy, furtka ze słupkami j) Montaż
ogrodzenia z paneli z drutu ocynkowanego i malowanego proszkowo fi 5 mm o oczkach 50x200 wys ogrodzenia
125cm ze słupkami 40x60x2x1600 k) wywiezienie odpadów z rozbiórek i opłata za utylizację odpadów
budowlanych 2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacja techniczna, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót. 3. Podstawowy zakres robót znajduje się w
przedmiarze robót stanowiącym załącznik 7.1. – 7.3. do SIWZ. 4. Ceny zakupu pozostałych materiałów nie
występujących w ofercie wyliczane będą w wysokości do średnich cen z kosztami zakupu opublikowanych w
zeszytach Sekocenbudu z kwartału w którym prace były wykonane, a w przypadku ich braku inspektor może
żądać wglądu do faktur zakupu materiału lub urządzenia. 5. rozliczenie robót będzie następować kosztorysem
powykonawczym w oparciu o składniki cenotwórcze przedstawione w ofercie przetargowej przyjmując ceny
jednostkowe z oferty, a w przypadku ich braku przyjmując nakłady KNR, KNP, KNNR, KSNR w oparciu o składniki
cenotwórcze z oferty, a ceny materiałów wg średnich cen Sekocenbud za dany kwartał lub kalkulacji
indywidualnej zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. 6. Wszelkie materiały używane do wykonywania prac
winny posiadać stosowne wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, aprobaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające powyższe Wykonawca przedstawi każdorazowo na
żądanie inspektora nadzoru. 7. Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie,
na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. Określone w przepisach szczególnych.
8. Na zastosowane urządzenia wykonawca udziela gwarancji w zakresie i okresie równym do gwarancji
producenta urządzenia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi, kartę gwarancyjną, książkę
serwisową, oraz wszelkie inne dokumenty konieczne do użytkowania przedmiotu umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne sprzętu i urządzeń będących przedmiotem
umowy. 9. Na wykonane przez siebie prace i zastosowane materiały Wykonawca musi udzielić co najmniej
dwuletniej gwarancji 10. W czasie realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren w sposób
zapewniający użytkownikom obiektu bezpieczeństwo. 11. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany
zgodnie z obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki
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budowlanej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy a w szczególności spełnia wymagania
dotyczące bezpieczeństwa zgodnie Dyrektywą Niskonapięciową 2006/95/WE oraz Dyrektywą o Kompatybilności
Elektromagnetycznej 2004/108/W, znak CE umieszczony na produkcie 12. Wykonawca zapewni na czas trwania
prac objętych przedmiotem zamówienia kierownictwo posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
wykwalifikowaną kadrę robotniczą. 13. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i
warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4.1 – 4.3 do SIWZ. 14. Wykonawca jest
zobowiązany, na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawić dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z zapisami
umowy §12 oraz kopie uprawnień technicznych odpowiednio dla każdej części. 15. Miejsce wykonywania robót
budowlanych: Część 3: Przedszkole nr 1 w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 29, 43-190 Mikołów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111100-9, 45214100-1, 45342000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-23
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena

60,00

Gwarancja na wykonane roboty 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Dla Części 3: Łączna cena oferty brutto – 60,00 pkt. = 60% Gwarancja na
wykonane roboty – 40,00 pkt. = 40% 1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór: Cena
najniższa z ważnych ofert/ Cena badanej oferty x 60 pkt W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60,00
punktów 1.2 Ocena kryterium „Gwarancja na wykonane roboty” Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
• za udzielenie gwarancji na wykonane roboty minimum 2 lata – 0,00 pkt. • za udzielenie gwarancji na wykonane
roboty minimum 3 lata i więcej – 40,00 pkt. W przypadku wskazania krótszego okresu gwarancji niż 2 lata, lub
nie wskazania żadnego okresu gwarancji, oferta wykonawcy zostanie odrzucona. W tym kryterium można uzyskać
maksymalnie 40 punktów, nawet jeśli wykonawca poda dłuższy okres gwarancji. 2. Oferty oceniane będą
punktowo. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100,00 pkt. 3. W trakcie oceny ofert
kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady: Dla Części 1
CN/CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z deklarowaną Klasą odporności na szorowanie farb lateksowych,
Krotnością lakierowania parkietów, Gwarancja na wykonane roboty = ............... punktów Dla Części 2,3 CN/CO x
60 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z Gwarancją na wykonane roboty = ............... punktów Wyjaśnienia: CN cena oferty najtańszej; CO - cena oferty badanej 4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch
miejsc po przecinku. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru. 6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

