Ogłoszenie nr 526203-N-2020 z dnia 2020-03-24 r.
Gmina Miejska Kętrzyn: Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach
projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w
Gminie Miejskiej Kętrzyn
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
„Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie
Miejskiej Kętrzyn” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020, Oś priorytetowa 4- „Efektywność energetyczna”, Działanie 4.3 – „Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałanie 4.3.2- „Efektywność energetyczna w
budynkach mieszkalnych”
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:
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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 Miejska Kętrzyn, krajowy numer identyfikacyjny
51074344000000, ul. ul. Wojska Polskiego 11 , 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie,
państwo Polska, tel. 89 752 05 20, e-mail b.skalij@miastoketrzyn.pl, faks 89 752 05 31.
Adres strony internetowej (URL): http://www.miastoketrzyn.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/
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
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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:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, Biuro Obsługi
Interesantów (parter Urzędu Miasta)
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: Wykonanie termomodernizacji
budynków mieszkalnych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej
komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn
Numer referencyjny: SO.271.07.2020
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:
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:
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
3

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
1. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych
w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków
mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych
zlokalizowanych w Kętrzynie, w celu poprawy ich sprawności energetycznej, a w
szczególności poprawy współczynników przenikania ciepła zewnętrznych przegród
budowlanych. Przedmiot zamówienia polega m.in. na remoncie elewacji wraz z wymianą
stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu ścian piwnic, dociepleniu stropu oraz wymianie
oświetlenia klatki schodowej w 6 budynkach.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem niżej wskazanych części:
Część I- Termomodernizacja budynku ul. Zatorze 7;
Część II - Termomodernizacja budynku ul. Zatorze 9 wraz z montażem oświetlenia
energooszczędnego (2 pś);
Część III - Termomodernizacja budynku ul. Ogrodowa 1 wraz z montażem oświetlenia
energooszczędnego (4 pś);
Część IV - Termomodernizacja budynku ul. Ogrodowa 8 wraz z montażem oświetlenia
energooszczędnego (6 pś);
Część V- Termomodernizacja budynku ul. Chopina 19 wraz z montażem oświetlenia
energooszczędnego (6 pś);
Część VI- Termomodernizacja budynku ul. Pocztowa 10 wraz z montażem oświetlenia
energooszczędnego (4 pś);
Część VII -Termomodernizacja budynku ul. Chopina 13A Etap I i Etap II wraz z montażem
oświetlenia energooszczędnego (11 pś).
4. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak
również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty. Zakłada się, że
Wykonawca uwzględnił w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego. Zaleca się, aby
Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na
własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać
się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy, przy czym Zamawiający nie
przewiduje spotkania wyjaśniającego, ani wizyty na miejscu realizacji zadania. Koszty
odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca. Załączone przedmiary robót stanowią
jedynie dokument pomocniczy do przygotowania oferty i mogą nie obejmować wszystkich
robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia. Jeżeli istnieją roboty, które
Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności może przewidzieć na etapie zapoznania
się z dokumentacją przetargową w tym w szczególności z dokumentacją projektową, ale nie
objęte przedmiarami robót – Zamawiający nie będzie ich traktował jako roboty dodatkowe.
5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty,
czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, którymi charakteryzują się produkty lub
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów – należy
przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert
równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te,
podane w opisie przedmiotu zamówienia.
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6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odniesienia do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, zamawiający wskazuje, że dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub
równoważne”.
7. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do
wskazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zagwarantują one realizację
robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz będą zgodne pod
względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów
składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje, itd.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6) standardów emisyjnych,
7) izolacyjności cieplnej.
8. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy PZP- dotyczy wszystkich 7 części od I do VII:
1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zarówno zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót: - roboty
elewacyjne, - prace pomocnicze i porządkowe określone w dokumentacji projektowej
stanowiącej zał. nr 7a-7h do SIWZ na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019, poz. 1040 z póż. zm.) lub
odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2) Osoby wskazane w ppkt. 1) winny być zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z
zakresem powierzonych im zadań.
3) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa
wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w istotnych
postanowieniach umowy stanowiących załączniki nr 6a-6g do SIWZ.
9. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy PZP- dotyczy części I i II
1) Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby w zakresie
części I Termomodernizacja budynku ul. Zatorze 7 i
części II - Termomodernizacja budynku ul. Zatorze 9 wraz z montażem oświetlenia
energooszczędnego (2 pś)
Wykonawca do realizacji zamówienia zatrudnił dodatkowo minimum jedną osobę należącą
do jednej z niżej wymienionych grup społecznie marginalizowanych:
a) bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1482 ze zm.);
b) młodociane, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego;
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c) niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze
zm.),
d) inne osoby niż określone w lit. a-c, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.217 ze zm.) lub we właściwych przepisach
państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które
będą bezpośrednio uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia.
2) Osoby z wyżej wymienionych grup społecznie marginalizowanych winny zostać
zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat), przy czym
Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia większej liczby osób na podstawie umowy o
pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, gdzie niepełny wymiar czasu pracy nie może być
niższy niż ½ etatu, przy czym suma wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie może być
mniejsza niż 1 etat przyjmując, że pełny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat.
3) Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:
a) zatrudnienia ww. osób, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ - w terminie nie
dłuższym niż 45 dni od daty podpisania umowy dotyczącej realizacji zamówienia.
b) przedłożenia Zamawiającemu dokumentów związanych z procedurą zatrudnienia - w
terminie do 45 dni od daty podpisania umowy dot. realizacji zamówienia. Zatrudnienie ww.
osób powinno trwać do końca realizacji przedmiotu umowy, tj. do dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego.
4) Sposób dokumentowania i termin zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o
których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w
istotnych postanowieniach umowy stanowiących załączniki nr 6a-6b do SIWZ.
10. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej
komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4- „Efektywność
energetyczna”, Działanie 4.3 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”,
Poddziałanie 4.3.2- „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych”.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7
45261000-4
45262522-6
45324000-4
45442100-8
45421132-8
45421131-1
45310000-3
45321000-3
45443000-4
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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: 2020-09-30
II.9) Informacje dodatkowe:
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
2. Strony ustalają, że przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 7 dni od dwustronnie
podpisanej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy poszczególnego zadania w
całości w terminie do 30.09.2020 r.
4. Prace w obrębie dachu, gdzie stwierdzono gniazdowanie ptaków należy dostosować do
biologii lęgowej tych gatunków i nie prowadzić ich w okresie wskazanym w załączonej
decyzji RDOŚ
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: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać
Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji
ekonomicznej lub finansowej:
• część I - Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli posiada on środki
finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż min. 180 000 zł;
• część II - Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli posiada on środki
finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż min. 150 000 zł;
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• część III - Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli posiada on środki
finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż min. 100 000 zł;
• część IV- Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli posiada on środki
finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż min. 150 000 zł;
• część V - Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli posiada on środki
finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż min. 100 000 zł;
• część VI - Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli posiada on środki
finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż min. 100 000 zł;
• część VII- Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli posiada on środki
finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż min. 180 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Wymagane doświadczenie
zawodowe
• część I - Zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył co najmniej jedno zadanie polegające na termomodernizacji budynku/ów o wartości
180.000 zł brutto;
• część II - Zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył co najmniej jedno zadanie polegające na termomodernizacji budynku/ów o wartości
150.000 zł brutto;
• część III - Zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył co najmniej jedno zadanie polegające na termomodernizacji budynku/ów o wartości
100.000 zł brutto;
• część IV- Zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył co najmniej jedno zadanie polegające na termomodernizacji budynku/ów o wartości
150.000 zł brutto;
• część V - Zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył co najmniej jedno zadanie polegające na termomodernizacji budynku/ów o wartości
100.000 zł brutto;
• część VI - Zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył co najmniej jedno zadanie polegające na termomodernizacji budynku/ów o wartości
100.000 zł brutto;
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• część VII- Zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył:
1) co najmniej jedno zadanie polegające na robotach konstrukcyjnych związanych ze
wzmacnianiem fundamentów , lub konstrukcji ścian nośnych realizowanych na podstawie
pozwolenia na budowę na kwotę min. 40 .000 zł brutto ;
2) co najmniej jedno zadanie polegające na termomodernizacji budynku/ów o wartości
140.000 zł brutto.
Uwaga: Równowartość w złotych polskich zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie
określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez
NBP, obowiązującego w dniu, w którym zamieszczono ogłoszenie o niniejszym
postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Wymagana kadra techniczna / zawodowa.
Zamawiający wymaga dysponowanie w zakresie
• części I - minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje i posiadającą uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie
w aktualnym stanie prawnym czynności związanych z pełnieniem funkcji kierownika budowy
i robót branży ogólnobudowlanej określonej postępowaniem;
• części II - minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje i posiadającą uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie
w aktualnym stanie prawnym czynności związanych z pełnieniem funkcji kierownika budowy
i robót branży ogólnobudowlanej określonej postępowaniem;
• części III - minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje i posiadającą uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie
w aktualnym stanie prawnym czynności związanych z pełnieniem funkcji kierownika budowy
i robót branży ogólnobudowlanej określonej postępowaniem;
• części IV - minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje i posiadającą uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie
w aktualnym stanie prawnym czynności związanych z pełnieniem funkcji kierownika budowy
i robót branży ogólnobudowlanej określonej postępowaniem;
• części V- minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje i posiadającą uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie
w aktualnym stanie prawnym czynności związanych z pełnieniem funkcji kierownika budowy
i robót branży ogólnobudowlanej określonej postępowaniem;
• części VI -minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje i posiadającą uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie
w aktualnym stanie prawnym czynności związanych z pełnieniem funkcji kierownika budowy
i robót branży ogólnobudowlanej określonej postępowaniem;
• części VII - minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje i posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie w aktualnym stanie prawnym czynności związanych z pełnieniem funkcji
kierownika budowy i robót branży ogólnobudowlanej określonej postępowaniem. Uwaga:
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż
Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach
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członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni
stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także
zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją
przedmiotowego zamówienia wytworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych
przez Zamawiającego.
2. 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.
3. Poleganie Wykonawcy na potencjale innych podmiotów (art. 22 a ustawy PZP) :
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić 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. Wzór
przykładowego zobowiązania stanowi załącznik nr 8a-8g do SIWZ.
3) Z treści zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu
potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty, o którym mowa w ustępie
poprzedzającym musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w niniejszym rozdziale SIWZ będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności
wymienione w ustępie poprzedzającym.
5) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, 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 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
6) 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.
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7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego na zasobach którego polega
wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w niniejszej SIWZ.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki
udziału w postępowaniu Zamawiający będzie oceniał łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dotyczy wszystkich części I-VII1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP
(wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wzywania Wykonawcy do
przedłożenia ww. dokumentu, w sytuacji, gdy na podstawie informacji zawartych w ofercie
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danego Wykonawcy jest w stanie samodzielnie uzyskać ww. dokument za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 1– składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
(dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co
do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
3. Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, zobowiązany
jest samodzielnie, bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego, przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie pisemnej.
4. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do
tych pomiotów odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
PZP (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wzywania Wykonawcy do
przedłożenia ww. dokumentu, w sytuacji, gdy na podstawie informacji zawartych w ofercie
danego Wykonawcy jest w stanie samodzielnie uzyskać ww. dokument za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
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:
Dotyczy wszystkich części I-VII –
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1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie
nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane - zgodnie z załącznikiem nr 4a-4g do SIWZ
(stosownie do części, w których składana jest oferta), 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;
3) wykaz osób, 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 - zgodnie z
załącznikiem nr 5a-5g do SIWZ (stosownie do części, w których składana jest oferta).
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)
Oferta winna zawierać:
1) Wypełniony ( w zakresie części, w której składana jest oferta) i podpisany formularz
ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ ;
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –
zał. nr 2 do SIWZ (stosowanie do części, w których składana jest oferta); ;
3) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zał. nr 3 do SIWZ (stosowanie do części, w których składana jest oferta);
4) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych - zał. nr 8a-8g
do SIWZ (stosownie do części, w której składana jest oferta);
5) dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy) podpisania oferty
względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je
uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca
wskazał to wraz ze złożeniem oferty. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty
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nie wynika bezpośrednio z oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, do oferty należy
dołączyć również stosowne pełnomocnictwo.
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
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium,
2. wadium w wysokości:
- dla części I - 5 000 zł;
- dla części II - 5 000 zł;
- dla części III - 5 000 zł;
- dla części IV - 5 000 zł;
- dla części V - 5 000 zł;
- dla części VI - 5 000 zł;
- dla części VII - 5 000 zł;;
należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do dnia 08.04.2020 r. do godz.
09.00,
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.
U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
bankowy: Pekao SA nr konta 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 z dopiskiem (tytuł
postępowania, którego wadium dotyczy). Za termin wniesienia wadium uważa się datę
wpłynięcia środków na konto wskazane przez Zamawiającego.
5. Wadium winno być złożone odrębnie dla każdej części, stosownie do części, w których
Wykonawca składa oferty.
6. W przypadku wyboru innej niż pieniądz formy wniesienia wadium Wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oryginał poręczenia lub gwarancji, przy czym należy
go dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot.
7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
8. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione
prawidłowo.
9. Wadium składane w formie innej niż pieniądz musi zawierać klauzule gwarantujące
bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności
wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje
określone:
a) w art. 46 ust. 4a ustawy PZP, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia,
14

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) w art. 46 ust. 5 ustawy PZP, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
10. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP odrzuci ofertę, jeżeli wadium
nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
11. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP.
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:
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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
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
cena
okres rękojmi i gwarancji jakości na roboty budowlane i wbudowane
materiały/wyroby budowlane

Znaczenie
60,00
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
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:
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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:
Dotyczy wszystkich części I-VII
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej
zmiany.
2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP przewiduje zmiany
umowy w następującym zakresie:
1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczególności w następujących sytuacjach:
a) wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego, o czas wstrzymania,
b) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze
względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności,
c) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,
d) wystąpienie warunków atmosferycznych w szczególności: - uniemożliwiających
prawidłowe wykonanie/prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z technologią ich
wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, - klęsk żywiołowych. Fakt ten musi mieć
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odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i
Inspektora Nadzoru.
e) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego
rodzaju robót mających wpływ na termin wykonywania robót- fakt ten musi mieć
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i
Inspektora Nadzoru,
f) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych na wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających,
które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
g) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich
zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa,
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje
powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,
h) opóźnienia w przyłączeniu obiektu do sieci ogólnomiejskiej przez gestorów mediów,
powstałe z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
i) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę,
j) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do
ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
k) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
l) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności,
m) wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, dokumentacji
projektowej warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i
niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;
n) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ warunków
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
o) wystąpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w dokumentacji
projektowej oraz SIWZ warunków terenowych,
p) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
q) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.,
r) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pożyczki, środków kredytowych
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,
s) skrócenia terminu wykonywania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania w
danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie
środków unijnych.
2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a) konieczności wprowadzenia robót zamiennych dodatkowych, uzupełniających,
koniecznych i zaniechanych wynikających ze zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, będących podstawą realizacji
przedmiotu umowy, spowodowanych błędami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami
w przepisach prawa, normach i standardach lub zmianą wiedzy technicznej lub zmianą
funkcji użytkowej. W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, dodatkowych,
uzupełniających i zaniechanych o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które powodują
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zmniejszenie lub zwiększenie kosztów po stronie wykonawcy, strony dokonają odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy. - W przypadku, gdy wystąpi
konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych, uzupełniających, koniecznych do
wykonania i zaniechanych, mogą być one wykonane na podstawie kosztorysów
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiającego, który stanowi dla Stron podstawę do sporządzenia aneksu do umowy.
Roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego.
Kosztorysy te winny być opracowane w oparciu o następujące założenia:  ceny czynników
produkcji (R-g, M, S, Kp, Z, Kz) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez
Wykonawcę.  kosztorysy będą sporządzane w oparciu o ceny jednostkowe opisane w
kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do niniejszej umowy, natomiast w przypadku,
gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o kosztorys ofertowy, brakujące
ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za
okres ich wykonania dla województwa w którym są wykonywane, aktualnych w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana jako średnie. Podstawą do
określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji w
KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. - W przypadku gdy do całkowitego
wykonania przedmiotu umowy konieczne jest wykonanie tzw. robót dodatkowych,
zamiennych, uzupełniających, koniecznych do wykonania lub zaniechanych nie objętych
przedmiotem zamówienia, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie
wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i samego Zamawiającego. Bez
zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć
wykonywania robót dodatkowych. - Za roboty niewykonane jako zbędne, choć objęte
kosztorysem ofertowym i dokumentacją projektową oraz specyfikacją istotnych warunków
zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje.
b) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy.
3) zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy lub poprzez przedłużenie terminu
zakończenia robót w przypadku:
a) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych,
dodatkowych, zaniechanych, uzupełniających,
b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu
umowy,
c) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu, które mogą
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem przedmiotu umowy,
d) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
terenu budowy,
e) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
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f) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością
wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
g) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy,
h) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych
parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw,
i) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, w przypadku, gdy zmiana producenta
urządzeń i wyposażenia będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę
parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów
charakterystycznych dla danego urządzenia lub wyposażenia,
j) wycofania z produkcji określonego rodzaju przedmiotu zamówienia, niedostępności na
rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
k) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
l) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy.
Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia
propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie
same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna zależna od
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu wykonania robót,
m) wystąpienia konieczności zmian osób po stronie Wykonawcy w przypadku, gdy
Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca
obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert
warunki określone w SIWZ w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku
przez zamawiającego. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o
której mowa w niniejszej literze nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do
zmiany Terminu zakończenia robót. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana
którejkolwiek z osób, o których mowa w niniejszej literze winna być dokona wpisem do
Dziennika budowy,
n) ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w
rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie
realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia tym
samym zmniejszenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
3. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą
nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji
przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, o których mowa
w ust. 2 pkt 1 i 3 dopuszczalne są o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu
robót objętych przedmiotem umowy lub o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji
bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań. Przesunięcie terminu
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będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez
Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a.
4. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu
wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na
terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla
przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają
Wykonawcę.
5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót,
zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania
robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na
innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania
Inspektorowi Nadzoru wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany oraz kserokopii dla
Zamawiającego.
6. Wniosek, o którym mowa w poprzedzającym ustępie powinien zostać przekazany
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym
Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub
okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich
innych dokumentów wymaganych umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany
umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
7. Wykonawca obowiązany jest do bieżącego dokumentowania okoliczności będących
podstawą do żądania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego.
8. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5–6, Inspektor Nadzoru jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 7 i
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej
żądanie zmiany.
9. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi Nadzoru
dokumentacji, o której mowa w ust. 7 i przedłożenia na żądanie Inspektora Nadzoru jej kopii.
10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5–6 wraz
z informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowiązany
jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i przekazania
go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
żądania zmiany.
11. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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: 2020-04-08, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
22

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe
podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.
Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”). Dane te mogą dotyczyć tak
samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego
pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie
Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów
Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający poniżej informuje o sposobie i
celu, w jakim przetwarzane będą dane osobowe, a także o przysługujących prawach,
wynikających z regulacji RODO:
1) Administrator danych osobowych: Z chwilą udostępnienia Zamawiającemu danych
osobowych Administratorem tych danych osobowych jest: Gmina Miejska Kętrzyn, ul.
Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440.
2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych: Zamawiający wyznaczył
Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną: iod@miastoketrzyn.pl lub
pisemnie na adres Administratora danych: Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul.
Wojska Polskiego 11 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”.
3) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz cel ich przetwarzania: Dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązek prawny
ciążący na administratorze) w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia, zawarcia i rozliczenia umowy, archiwizacji, a w przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków UE w celu monitoringu, sprawozdawczości i kontroli.
4) Źródło pochodzenia danych:
a) Dane osobowe przekazywane przez Wykonawcę i uzyskane w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i
dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w
dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy PZP ;
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b) dane przedsiębiorców ujawniane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO,
c) w odniesieniu do podanych danych osobowych, dane mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
5) Odbiorcy danych:
a) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych, dane osobowe mogą być ujawniane Wykonawcom oraz wszystkim
zainteresowanym oraz w oparciu o art. 139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w
powiązaniu z przepisami ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.);
b) Dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom
wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także
innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską
Kętrzyn przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Miejska
Kętrzyn,
c) odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące z
Administratorem w wykonywaniu celów określonych w niniejszej klauzuli, w szczególności
instytucje kontrolujące wobec Zamawiającego oraz inne instytucje publiczne, takie jak: sądy,
prokuratura, policja, itp.
6) Okres, przez który dane będą przechowywane:
a) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, a następnie będą przechowywane
począwszy od dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy (wliczając okres rękojmi lub
gwarancji) w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres co
najmniej 15 lat (nie krócej jednak, niż okres przedawnienia roszczeń),
b) Dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim
była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z
obowiązującymi u Zamawiającego przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla
obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
7) Prawa osoby, której dane dotyczą:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w: - art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); - art. 8a ust. 4 PZP (wystąpienie
z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia);
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) Obowiązek podania danych osobowych: Obowiązek podania przez Wykonawcę danych
osobowych bezpośrednio dotyczących osób, których one dotyczą jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia, co może skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub
odrzuceniem jego oferty. Konsekwencje niepodania określonych danych osobowych wynikają
z ustawy PZP;
10) Przetwarzanie pozyskanych danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego
i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym,
Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wykonania działań
wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO” wobec
każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach
złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne oświadczenie,
którego treść zawarta jest we wzorze formularza oferty – załącznik nr 1 do SIWZ).
11) Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadcza, iż wdrożył
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia bezpieczeństwa danych
osobowych oraz realizacji praw jednostki zgodnie z RODO.
12) W przypadku powierzenia Wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie,
przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zamówienia stanowiącego
przedmiot niniejszego postępowania przetargowego, Zamawiający zawrze z tym Wykonawcą
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.
Umowa będzie określać między innymi: przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i
cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki
i prawa administratora oraz nakładać na podmiot przetwarzający obowiązki szczegółowo
wymienione w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja budynku ul. Zatorze 7
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:
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1 Przedmiot zamówienia obejmuje termomodernizację elewacji i dachu wraz z hydroizolacją
fundamentów, izolacją cieplną stopu nad parterem budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Zatorze 7 w Kętrzynie, a w szczególności:
1) wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich;
2) renowacja elewacji – docieplenie, wymiana rynien i rur spustowych oraz stolarki;
3) izolacja ścian fundamentowych;
4) izolacja stropu nad parterem oraz stropu piwnic;
5) wywóz gruzu, 6) montaż budek lęgowych zgodnie z decyzją RDOŚ
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz rozwiązania technicznie zostały określone
w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 7a do SIWZ.
3. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy
stanowiące załącznik nr 6a do SIWZ.
4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zarówno zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót: - roboty
elewacyjne, - prace pomocnicze i porządkowe określone w dokumentacji projektowej
stanowiącej zał. nr 7a do SIWZ na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019, poz. 1040 z póż. zm.) lub
odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osoby te winny być zatrudnione w
wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadań. Sposób
dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz
sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w istotnych postanowieniach
umowy stanowiących załączniki nr 6a do SIWZ.
5. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do
realizacji zamówienia zatrudnił dodatkowo minimum jedną osobę należącą do jednej z niżej
wymienionych grup społecznie marginalizowanych:
a) bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1482 ze zm.);
b) młodociane, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego;
c) niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze
zm.),
d) inne osoby niż określone w lit. a-c, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.217 ze zm.) lub we właściwych przepisach
państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które
będą bezpośrednio uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia. Osoby z wyżej wymienionych
grup społecznie marginalizowanych winny zostać zatrudnione przez Wykonawcę na
podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w
wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat), przy czym Zamawiający dopuszcza
możliwość zatrudnienia większej liczby osób na podstawie umowy o pracę w niepełnym
wymiarze czasu pracy, gdzie niepełny wymiar czasu pracy nie może być niższy niż ½ etatu,
przy czym suma wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie może być mniejsza niż 1 etat
przyjmując, że pełny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat.
Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:
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a) zatrudnienia ww. osób, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ - w terminie nie
dłuższym niż 45 dni od daty podpisania umowy dotyczącej realizacji zamówienia.
b) przedłożenia Zamawiającemu dokumentów związanych z procedurą zatrudnienia - w
terminie do 45 dni od daty podpisania umowy dot. realizacji zamówienia. Zatrudnienie ww.
osób powinno trwać do końca realizacji przedmiotu umowy, tj. do dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego. Sposób dokumentowania i termin zatrudnienia osób, o których mowa
wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę
wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały
zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załączniki nr 6a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45261000-4, 45262522-6,
45324000-4, 45442100-8, 45421132-8, 45421131-1, 45310000-3, 45321000-3, 45443000-4
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: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
cena
okres rękojmi i gwarancji jakości na roboty budowlane i wbudowane
materiały/wyroby budowlane

Znaczenie
60,00
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
2. Strony ustalają, że przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 7 dni od dwustronnie
podpisanej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy poszczególnego zadania w
całości w terminie do 30.09.2020 r.
4. Prace w obrębie dachu, gdzie stwierdzono gniazdowanie ptaków należy dostosować do
biologii lęgowej tych gatunków i nie prowadzić ich w okresie wskazanym w załączonej
decyzji RDOŚ
Termomodernizacja budynku ul. Zatorze 9 wraz z montażem oświetlenia
Część
2 Nazwa:
energooszczędnego (2 pś)
nr:
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:
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1 Przedmiot zamówienia obejmuje termomodernizację elewacji wraz z hydroizolacją
fundamentów, wymianę oświetlenia klatki schodowej oraz izolację cieplną stopu nad
parterem budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Zatorze 9 w
Kętrzynie, a w szczególności:
1) renowacja elewacji – docieplenie, wymiana rynien i rur spustowych oraz stolarki;
2) izolacja ścian fundamentowych;
3) izolacja stropu nad parterem, wymiana opraw oświetleniowych;
4) wywóz gruzu,
5) montaż budek lęgowych zgodnie z decyzją RDOŚ
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz rozwiązania technicznie zostały określone
w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 7b do SIWZ.
3. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy
stanowiące załącznik nr 6b do SIWZ.
4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zarówno zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót: - roboty
elewacyjne, - prace pomocnicze i porządkowe określone w dokumentacji projektowej
stanowiącej zał. nr 7b do SIWZ na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019, poz. 1040 z póż. zm.) lub
odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osoby te winny być zatrudnione w
wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadań. Sposób
dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz
sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w istotnych postanowieniach
umowy stanowiących załączniki nr 6b do SIWZ.
5. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do
realizacji zamówienia zatrudnił dodatkowo minimum jedną osobę należącą do jednej z niżej
wymienionych grup społecznie marginalizowanych:
a) bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1482 ze zm.);
b) młodociane, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego;
c) niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze
zm.),
d) inne osoby niż określone w lit. a-c, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.217 ze zm.) lub we właściwych przepisach
państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które
będą bezpośrednio uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia. Osoby z wyżej wymienionych
grup społecznie marginalizowanych winny zostać zatrudnione przez Wykonawcę na
podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w
wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat), przy czym Zamawiający dopuszcza
możliwość zatrudnienia większej liczby osób na podstawie umowy o pracę w niepełnym
wymiarze czasu pracy, gdzie niepełny wymiar czasu pracy nie może być niższy niż ½ etatu,
przy czym suma wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie może być mniejsza niż 1 etat
przyjmując, że pełny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat.
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Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:
a) zatrudnienia ww. osób, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ - w terminie nie
dłuższym niż 45 dni od daty podpisania umowy dotyczącej realizacji zamówienia.
b) przedłożenia Zamawiającemu dokumentów związanych z procedurą zatrudnienia - w
terminie do 45 dni od daty podpisania umowy dot. realizacji zamówienia. Zatrudnienie ww.
osób powinno trwać do końca realizacji przedmiotu umowy, tj. do dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego. Sposób dokumentowania i termin zatrudnienia osób, o których mowa
wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę
wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały
zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załączniki nr 6b do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45261000-4, 45262522-6,
45324000-4, 45442100-8, 45421132-8, 45421131-1, 45310000-3, 45321000-3, 45443000-4
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: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
cena
okres rękojmi i gwarancji jakości na roboty budowlane i wbudowane
materiały/wyroby budowlane

Znaczenie
60,00
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
2. Strony ustalają, że przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 7 dni od dwustronnie
podpisanej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy poszczególnego zadania w
całości w terminie do 30.09.2020 r.
4. Prace w obrębie dachu, gdzie stwierdzono gniazdowanie ptaków należy dostosować do
biologii lęgowej tych gatunków i nie prowadzić ich w okresie wskazanym w załączonej
decyzji RDOŚ
Termomodernizacja budynku ul. Ogrodowa 1 wraz z montażem
Część
3 Nazwa:
oświetlenia energooszczędnego (4 pś)
nr:
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:
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1 Przedmiot zamówienia obejmuje termomodernizację elewacji wraz z hydroizolacją
fundamentów, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji oraz wymianę oświetlenia klatki
schodowej oraz izolację cieplną stropu ostatniej kondygnacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z częścią użytkową zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 1 w Kętrzynie, a w
szczególności:
1) renowacja elewacji – docieplenie, tynki renowacyjne, wymiana stolarki;
2) izolacja ścian fundamentowych;
3) izolacja stropu nad poddaszem, wymiana opraw oświetleniowych;
4) wywóz gruzu,
5) montaż budek lęgowych zgodnie z decyzją RDOŚ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz rozwiązania technicznie zostały określone
w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 7c do SIWZ.
3. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy
stanowiące załącznik nr 6c do SIWZ.
4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zarówno zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót: - roboty
elewacyjne, - prace pomocnicze i porządkowe określone w dokumentacji projektowej
stanowiącej zał. nr 7c do SIWZ na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019, poz. 1040 z póż. zm.) lub
odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osoby te winny być zatrudnione w
wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadań. Sposób
dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz
sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w istotnych postanowieniach
umowy stanowiących załączniki nr 6c do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45261000-4, 45262522-6,
45324000-4, 45442100-8, 45421132-8, 45421131-1, 45310000-3, 45321000-3, 45443000-4
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: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
cena
okres rękojmi i gwarancji jakości na roboty budowlane i wbudowane
materiały/wyroby budowlane

Znaczenie
60,00
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
2. Strony ustalają, że przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 7 dni od dwustronnie
podpisanej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy poszczególnego zadania w
całości w terminie do 30.09.2020 r.
4. Prace w obrębie dachu, gdzie stwierdzono gniazdowanie ptaków należy dostosować do
biologii lęgowej tych gatunków i nie prowadzić ich w okresie wskazanym w załączonej
decyzji RDOŚ
Termomodernizacja budynku ul. Ogrodowa 8 wraz z montażem
Część
4 Nazwa:
oświetlenia energooszczędnego (6 pś)
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1 Przedmiot zamówienia obejmuje renowację elewacji wraz z hydroizolacją fundamentów,
wymianę oświetlenia klatki schodowej oraz izolację cieplną stopu nad piwnicą budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 8 w Kętrzynie, a w
szczególności:
1) renowacja elewacji – docieplenie, tynk renowacyjny, wymiana stolarki;
2) izolacja ścian fundamentowych;
3) izolacja stropu piwnicy, wymiana opraw oświetleniowych;
4) wywóz gruzu,
5) montaż budek lęgowych zgodnie z decyzją RDOŚ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz rozwiązania technicznie zostały określone
w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 7d do SIWZ.
3. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy
stanowiące załącznik nr 6d do SIWZ.
4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zarówno zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót: - roboty
elewacyjne, - prace pomocnicze i porządkowe określone w dokumentacji projektowej
stanowiącej zał. nr 7d do SIWZ na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019, poz. 1040 z póż. zm.) lub
odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osoby te winny być zatrudnione w
wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadań. Sposób
dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz
sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w istotnych postanowieniach
umowy stanowiących załączniki nr 6d do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45261000-4, 45262522-6,
45324000-4, 45442100-8, 45421132-8, 45421131-1, 45310000-3, 45321000-3, 45443000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
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Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
cena
okres rękojmi i gwarancji jakości na roboty budowlane i wbudowane
materiały/wyroby budowlane

Znaczenie
60,00
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
2. Strony ustalają, że przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 7 dni od dwustronnie
podpisanej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy poszczególnego zadania w
całości w terminie do 30.09.2020 r.
4. Prace w obrębie dachu, gdzie stwierdzono gniazdowanie ptaków należy dostosować do
biologii lęgowej tych gatunków i nie prowadzić ich w okresie wskazanym w załączonej
decyzji RDOŚ
Termomodernizacja budynku ul. Chopina 19 wraz z montażem
Część
5 Nazwa:
oświetlenia energooszczędnego (6 pś)
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1 Przedmiot zamówienia obejmuje termomodernizację elewacji wraz z hydroizolacją
fundamentów, wymianę oświetlenia klatki schodowej oraz izolację cieplną stopu nad piwnicą
i poddaszem użytkowym budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul.
Chopina 19 w Kętrzynie, a w szczególności:
1) renowacja elewacji – docieplenie, tynk renowacyjny, wymiana stolarki;
2) izolacja ścian fundamentowych;
3) izolacja stropu nad poddaszem, stropu piwnicy, wymiana opraw oświetleniowych;
4) wywóz gruzu,
5) montaż budek lęgowych zgodnie z decyzją RDOŚ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz rozwiązania technicznie zostały określone
w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 7e do SIWZ.
3. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy
stanowiące załącznik nr 6e do SIWZ.
4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zarówno zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót: - roboty
elewacyjne, - prace pomocnicze i porządkowe określone w dokumentacji projektowej
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stanowiącej zał. nr 7e do SIWZ na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019, poz. 1040 z póż. zm.) lub
odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osoby te winny być zatrudnione w
wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadań. Sposób
dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz
sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w istotnych postanowieniach
umowy stanowiących załączniki nr 6e do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45261000-4, 45262522-6,
45324000-4, 45442100-8, 45421132-8, 45421131-1, 45310000-3, 45321000-3, 45443000-4
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: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
cena
okres rękojmi i gwarancji jakości na roboty budowlane i wbudowane
materiały/wyroby budowlane

Znaczenie
60,00
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
2. Strony ustalają, że przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 7 dni od dwustronnie
podpisanej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy poszczególnego zadania w
całości w terminie do 30.09.2020 r.
4. Prace w obrębie dachu, gdzie stwierdzono gniazdowanie ptaków należy dostosować do
biologii lęgowej tych gatunków i nie prowadzić ich w okresie wskazanym w załączonej
decyzji RDOŚ
Termomodernizacja budynku ul. Pocztowa 10 wraz z montażem
Część
6 Nazwa:
oświetlenia energooszczędnego (4 pś)
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1 Przedmiot zamówienia obejmuje termomodernizację elewacji wraz z hydroizolacją
fundamentów, wymianę oświetlenia klatek schodowych oraz izolację cieplną stopów budynku
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mieszkalnego wielorodzinnego z częścią użytkową zlokalizowanego przy ul. Pocztowa 10 w
Kętrzynie, a w szczególności:
1) montaż dachówek wentylacyjnych oraz budek lęgowych zgodnie z decyzją RDOŚ,
2) renowacja elewacji – docieplenie, tynki renowacyjne, wymiana stolarki;
3) izolacja ścian fundamentowych;
4) izolacja stropu nad poddaszem, wymiana opraw oświetleniowych;
5) wywóz gruzu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz rozwiązania technicznie zostały określone
w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 7f do SIWZ.
3. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy
stanowiące załącznik nr 6f do SIWZ.
4. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zarówno zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót: - roboty
elewacyjne, - prace pomocnicze i porządkowe określone w dokumentacji projektowej
stanowiącej zał. nr 7f do SIWZ na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019, poz. 1040 z póż. zm.) lub
odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osoby te winny być zatrudnione w
wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadań. Sposób
dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz
sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w istotnych postanowieniach
umowy stanowiących załączniki nr 6f do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45261000-4, 45262522-6,
45324000-4, 45442100-8, 45421132-8, 45421131-1, 45310000-3, 45321000-3, 45443000-4
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: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
cena
okres rękojmi i gwarancji jakości na roboty budowlane i wbudowane
materiały/wyroby budowlane

Znaczenie
60,00
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
2. Strony ustalają, że przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 7 dni od dwustronnie
podpisanej umowy.
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3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy poszczególnego zadania w
całości w terminie do 30.09.2020 r.
4. Prace w obrębie dachu, gdzie stwierdzono gniazdowanie ptaków należy dostosować do
biologii lęgowej tych gatunków i nie prowadzić ich w okresie wskazanym w załączonej
decyzji RDOŚ
Termomodernizacja budynku ul. Chopina 13A Etap I i Etap II wraz z
Część
7 Nazwa:
montażem oświetlenia energooszczędnego (11 pś)
nr:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Etap I obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na montażu ściąg spinających
budynek oraz wzmocnieniu fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Chopina 13A w Kętrzynie, a w szczególności:
1) wykonanie robót ziemnych;
2) roboty rozbiórkowe;
3) ściągi stalowe;
2. Etap II obejmuje termomodernizację elewacji wraz z hydroizolacją fundamentów,
ociepleniem stropów oraz wymianę oświetlenia korytarzy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Chopina 13A w Kętrzynie, a w szczególności:
1) renowacja elewacji- docieplenie, wymiana stolarki;
2) izolacja ścian fundamentowych ;
3) izolacja stropu nad parterem, stropu piwnicy, wymiana opraw oświetleniowych;
4) wywóz gruzu,
5) montaż budek lęgowych zgodnie z decyzją RDOŚ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz rozwiązania technicznie zostały określone
w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 7g do SIWZ.
4. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy
stanowiące załącznik nr 6g do SIWZ.
5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zarówno zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót: - roboty
elewacyjne, - prace pomocnicze i porządkowe określone w dokumentacji projektowej
stanowiącej zał. nr 7g do SIWZ na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019, poz. 1040 z póż. zm.) lub
odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osoby te winny być zatrudnione w
wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadań. Sposób
dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz
sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w istotnych postanowieniach
umowy stanowiących załączniki nr 6g do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45261000-4, 45262522-6,
45324000-4, 45442100-8, 45421132-8, 45421131-1, 45310000-3, 45321000-3, 45443000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
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zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
cena
okres rękojmi i gwarancji jakości na roboty budowlane i wbudowane
materiały/wyroby budowlane

Znaczenie
60,00
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
2. Strony ustalają, że przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 7 dni od dwustronnie
podpisanej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy poszczególnego zadania w
całości w terminie do 30.09.2020 r.
4. Prace w obrębie dachu, gdzie stwierdzono gniazdowanie ptaków należy dostosować do
biologii lęgowej tych gatunków i nie prowadzić ich w okresie wskazanym w załączonej
decyzji RDOŚ

Zatwierdził:
Z up. Burmistrza Miasta
(-) Maciej Wróbel
Z-ca Burmistrza Miasta
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