
BI.271.7.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2”

1. Zamawiający

    Gmina Miejska Hajnówka
    ul. A. Zina 1
    17-200 Hajnówka

2. Tryb udzielenia zamówienia

    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
    nieograniczonego.

3. Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona SIWZ

    www.bip.hajnowka.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce ul. Wróblewskiego 2, 17-200 Hajnówka.
CPV: 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.40.00.00-1, 45.33.11.00-7, 45.42.10.00-4, 45.44.30.00-4, 
45.32.10.00.-3, 45.41.00.00-4, 45.31.00.00-3, 45.45.00.00-6, 09.33.12.00-0, 09.33.20.00-5, 71.32.31.00-
9, 71.63.00.00-3

      Zadanie 1. - Roboty sanitarne

      Przedmiot zadania obejmuje m.in.:
1) modernizację instalacji c.o. poprzez wymianę starej instalacji na nową pompową, dwururową z 

rozdziałem dolnym z grzejnikami płytowymi i zaworami termostatycznymi oraz automatycznymi 
odpowietrznikami

2) wymiana kotła węglowego na kocioł na biomasę (pellet)

      Zadanie 2. - Roboty termomodernizacyjne

      Przedmiot zadania obejmuje m.in.:
1) ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic budynku warstwą izolacji termicznej
2) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku warstwą izolacji termicznej metodą „lekką–mokrą” z 

warstwą styropianu grubości 14cm, warstwę wykończeniową stanowi tynk strukturalny – 
wyprawa elewacyjna silikatowa „baranek” barwiona w masie. 

3) ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją warstwą izolacji termicznej
4) wymiana pokrycia dachowego na całości budynku poprzez ułożenie dwóch warstw papy 

termozgrzewalnej wierzchniego krycia
5) wymiana starych drzwi zewnętrznych na nowe, szczelne o współczynniku przenikania ciepła 

U=1,1 W/m2 K oraz wymiana drzwi wewnętrznych pomiędzy wiatrołapem a korytarzem⋅
6) wymiana dwóch starych drewnianych okien na wykonane z PCV o współczynniku przenikania

 ciepła U=0,9 W/m2 K⋅
      Zadanie 3. - Roboty elektryczne

      Przedmiot zadania obejmuje m.in.:
1) Zaprojektowanie i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 15kWp wraz z niezbędną konstrukcją 

mocującą, falownikami, licznikami, instalacją przyłączeniową, automatyką. Moduły 
fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niż 260Wp, ogniwa słoneczne w module w technologii 
krzemu polikrystalicznego. Panele należy zlokalizować na połaci dachowej skierowanej na 
południe aby uzyskać jak największe napromieniowanie roczne. Podział i rozmieszczenie 
modułów należy dokonać z uwzględnieniem elementów zacieniających oraz innych elementów 
zlokalizowanych na dachu, które mogą spowodować niewłaściwą pracę systemu 
fotowoltaicznego.

            Zakres prac obejmuje:
a) Dokonanie wizji lokalnej nieruchomości objętej zamówieniem, przeprowadzenie analizy 



najefektywniejszej lokalizacji paneli, dobór odpowiedniej ilości i rodzaju paneli i innych 
systemów fotowoltaicznych oraz uzgodnienie koncepcji z zamawiającym, inspektorem 
nadzoru inwestorskiego i użytkownikiem instalacji

b) wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej
c) dostarczenie i montaż instalacji fotowoltaicznych, kontrolno-pomiarowych, zabezpieczających

i odgromowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi
d) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, prób, badań, ekspertyz i odbiorów 

oraz uzupełnień dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia prawidłowej jakości oraz że są 
wykonane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zatwierdzona dokumentacją techniczną,

e) opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń instalacji w języku 
polskim oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie bieżącej obsługi,

f) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem dokumentów wymaganych 
przepisami Prawa Budowlanego oraz naniesienie wszelkich uzgodnionych z Zamawiającym 
zmian lub odstępstw wprowadzonych podczas realizacji umowy,

W skład niezbędnej infrastruktury technicznej koniecznej do prawidłowego funkcjonowania 
            instalacji fotowoltaicznych wchodzić będą:

• dokumentacja techniczna
• panele fotowoltaiczne, polikrystaliczne
• inwerter fotowoltaiczny,
• konstrukcja montażowa dachowa,
• rozdzielnia z wyłącznikami oraz zabezpieczeniami po stronie DC,AC w tym zawierająca 

ochronę przeciwprzepięciową i odgromową ( zgodnie z obowiązującymi przepisami),
• system odgromowy w zależności od potrzeb (wykonawca zamontuje system odgromowy 

instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku wraz z odbiorem technicznym i pomiarami 
kiedy jest jego brak na nieruchomości. W przypadku istniejącego systemu odgromowego 
wykonawca rozbuduje go i przeprowadzi ponowne pomiary i odbiór systemu).

• System monitoringu instalacji fotowoltaicznej
2) Wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne wraz z wykonaniem dokumentacji 

projektowej.

     Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu 
materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie, wszędzie tam zamawiający dodaje 
wyrażenie "lub równoważny", co oznacza, iż oferowany asortyment ma posiadać parametry (techniczne, 
jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisywanych. Podane w opisie 
przedmiotu zamówienia nazwy mają za zadanie sprecyzowanie wymagań jakościowych Zamawiającego.

    Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót oraz program funkcjonalno-użytkowy, będące załącznikami do SIWZ.

    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia.

    Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
     a) zadanie nr 1 - do dnia 15.09.2017 r.
     b) zadanie nr 2 - do dnia 28.09.2018 r.
     c) zadanie nr 3 - do dnia 28.09.2018 r.       

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.

    7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
          a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
              odrębnych przepisów; 
              - osoby biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia (kierownik budowy, kierownicy
                robót, projektant) powinny być członkami właściwej izby inżynierów budownictwa.



          b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
              - wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę
                 nie mniejszą niż 500 tys. zł. 
              - wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
               działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż  1,5 mln. zł.          
          c) zdolności technicznej lub zawodowej;     
              - wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem zawodowym polegającym na:
                 / wykonaniu co najmniej trzech robót budowlanych o wartości min. 500 tys.zł. każda,
                   polegających na termomodernizacji budynku (docieplenie ścian, stropów, itp.)
                 / wykonaniu co najmniej 5 zamówień, których przedmiotem był montaż mikroinstalacji 

                   fotowoltaicznych, w tym co najmniej dwa zamówienia polegające na przyłączeniu źródła 
                   energii elektrycznej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej.

                   Przez instalację fotowoltaiczną Zamawiający rozumie co najmniej system składający się z
                   paneli fotowoltaicznych, inwertera, systemu mocowania, zabezpieczeń i przewodów instalacji

                   wewnętrznej montowany na budynku.
              -  wykonawca powinien dysponować:
                 / kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
                   budowlanymi w min. ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
                 / kierownikiem robót w branży sanitarnej posiadającym uprawnienia budowlane  do 
                   kierowania  robotami budowlanymi w min. ograniczonym zakresie w specjalności
                   instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
                   wodociągowych i  kanalizacyjnych
                 / kierownikiem robót w branży elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane  do
                   kierowania robotami budowlanymi w min. ograniczonym zakresie w specjalności
                   instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
                 / projektantem w branży elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania
                   w  min. ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
                   urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych                  
     7.2 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.
           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. 
          W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
          doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
          zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
    7.3 Z postępowania wyklucza się wykonawców, o których mowa w art.24 ust.1 oraz art.24 ust.5 pkt 1
         ustawy Prawo zamówień publicznych.   

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
    postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

    8.1 Dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia
           określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
            a) ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa.
     8.2 Dokumenty potwierdzające, że wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i 
          finansowej:
           a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca
               wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
              w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,



           b) potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
               prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
               niższą  niż 1,5 mln. zł.
           c) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o
               którym mowa w pkt 7.1 lit. b, na zasoby innego podmiotu przedłoży dokumenty, o których
               mowa w  pkt 8.2 lit a oraz b, dotyczące  tego podmiotu.
     8.3 Dokumenty potwierdzające zdolność techniczną lub zawodową:
          a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
              upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
              okresie, wraz  z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
              których roboty te zostały wykonane,  z załączeniem dowodów określających czy te roboty
              budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 
              wykonane zgodnie z  przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;  wzór wykazu
              robót - zał. nr 4 do SIWZ
         b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
             odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
             kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu
             wykonywanych przez nie czynności, oraz  informacją o podstawie do dysponowania tymi
             osobami; wzór wykazu osób- zał. nr 5 do SIWZ 
         c) oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej - zał. nr 6 do SIWZ,
         d) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o
              którym mowa w pkt 7.1 lit. c, na zasoby innego podmiotu przedłoży dokument, o którym
               mowa w  pkt 8.3 lit a , dotyczący  tego podmiotu. 
     8.4 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  w  oparciu  o  pkt 6.1 siwz.            
     8.5  Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
            zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
            składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z
          właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
            lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
            rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
            organu.
     8.6  Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
            lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający,  że 
            wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
            wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  lub inny
            dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
            spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
            przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
            wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
     8.7 Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej 
           Polskiej, zamiast  dokumentów, o  których  mowa  w pkt. 8.4, 8.5 i 8.6 złoży  dokumenty  
           wystawione  w  kraju, w  którym ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, potwierdzające 
           odpowiednio, że:

                 a)  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości - dokument ten powinien być
                      wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
                 b)  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków, opłat, składek  na  ubezpieczenie  społeczne lub  
                    zdrowotne  albo  że  zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
                    wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
                      zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
                     wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej
                     niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.



           8.8 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. 8.7 lit a i b, 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.

           Dokumenty te powinny być wystawione w terminach określonych w pkt. 8.7 lit.a i b.
    8.9 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
           zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedłoży także
           powyższe dokumenty (pkt 8.4 do pkt 8.6) dotyczące tego podmiotu.   
   8.10 Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. Informacje zawarte 
           w  oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
           spełnia  warunki udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do SIWZ.
           W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
           każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
  8.11 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
          w  art. 86 ust.5 pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
           przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24
           ust.1 pkt 23 pzp - zał. nr 3 do SIWZ.
   8.12 Dokumenty, o których mowa w pkt 8.1 - 8.6 wykonawca złoży na wezwanie zamawiającego.

 9. Wymagania dotyczące wadium

     9.1 Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 60 tys. zł.

     9.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 a) pieniądzu,
 b) poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
 c) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
      zawsze poręczeniem pieniężnym,
 d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)

 9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy PKO BP
        Hajnówka   Nr 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218.
 9.4 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

      9.5 Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.   

 10.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie      

      Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

      a) cena           - 60%  
      b) gwarancja – 40%

11.  Miejsce i termin składania ofert

       Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
       Urząd Miasta Hajnówka
       17-200 Hajnówka,  ul. A. Zina 1
       pokój nr 219 (sekretariat), do dnia  18.07.2017 r.  do godz. 1000

       Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.           

12. Termin związania ofertą

     Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
     Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.



13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

15. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty

16. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 oraz w art.134
      ust.6 pkt 3 p.z.p. 

     

                       Z-ca Burmistrza 

Andrzej Skiepko

                                                                                                                    
Hajnówka, dnia 2017.06.30
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