Ogłoszenie nr 505172-N-2020 z dnia 2020-01-22 r.

Gmina Sokółka: Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy
Sokółka (Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance).
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
19. Projekt „Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka”
nr WND-RPPD.05.03.01-20-0225/18 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej V Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i
budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym
budownictwo komunalne).
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

2020-01-22, 12:32

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich
siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sokółka, krajowy numer identyfikacyjny 05065912500000, ul. Plac Kościuszki
1 , 16-100 Sokółka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48 85 7110900, e-mail sokolka@sokolka.pl, faks +48
85 7110911.
Adres strony internetowej (URL): www.sokolka.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)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/przet_zam/

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:

2020-01-22, 12:32

Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w forme pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Sokółce 16-100 Sokółka Plac Kościuszki 1

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: Podniesienie efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka (Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa w
Starej Rozedrance).
Numer referencyjny: PI.I. 271.3.2020
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:
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Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są
roboty budowlane polegające na podniesieniu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na
terenie gminy Sokółka (Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance). Zakres
robót budowlanych: 1) Budynek Przedszkola Nr 1: ocieplenie ścian zewnętrznych parteru i piętra, ścian
fundamentowych, stropodachu wentylowanego budynku przedszkola, wraz z robotami towarzyszącymi:
zamurowanie dwóch otworów drzwiowych, wymiana siedmiu okien w cz. piwnicznej, wymiana dwóch drzwi w
cz. parteru, rozbiórka studzienek zsypowych ( 2 szt.), rozbiórka utwardzenia w postaci wylewki betonowej przy
budynku od strony ul. Kopernika, wykonanie zasypu istniejącego zejścia zewnętrznego do piwnicy, wykonanie
obróbek blacharskich i wymiana parapetów okiennych zewnętrznych, wymiana instalacji c.o. i c.w.o. w zakresie
zgodnym z audytem energetycznym, częściowa wymiana instalacji odgromowej, wymiana oświetlenia
zewnętrznego, naprawie nawierzchni podestów i tarasów i schodów oraz naprawie murków oporowych wokół
tarasów i studzienek doświetlających oraz remoncie opaski odwadniającej wokół budynku. Wykonanie instalacji
fotowoltaicznej. Jako roboty dodatkowe przewiduje się zdjęcie osprzętu technicznego ze ścian i stropodachu
budynku oraz ponowny montaż (należy przewidzieć ułożenie instalacji nisko prądowych pod warstwą ocieplenia
w korytkach osłonowych). Jako metodę ocieplenia ścian zastosowano metodę lekką – mokrą. 2) Budynek
Przedszkola Nr 2: ocieplenie ścian zewnętrznych parteru i piętra, ścian fundamentowych do 1m poniżej gruntu,
stropu nad piwnicą oraz stropodachu pełnego budynku przedszkola oraz z ociepleniem pionów kominowych
styropianem gr. 5cm, wraz z robotami towarzyszącymi: wykonanie obróbek i wymiana parapetów okiennych
zewnętrznych, wymiana instalacji c.o. i c.w.o. w zakresie zgodnym z audytem energetycznym, wymiana instalacji
odgromowej, wymiana oświetlenia zewnętrznego, naprawie nawierzchni podestów i tarasów i schodów oraz
naprawie murków oporowych wokół tarasów i studzienek doświetlających oraz remoncie opaski odwadniającej
wokół budynku. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Jako roboty dodatkowe przewiduje się zdjęcie osprzętu
technicznego ze ścian i stropodachu budynku oraz ponowny montaż (należy przewidzieć ułożenie instalacji nisko
prądowych pod warstwą ocieplenia w korytkach osłonowych). Jako metodę ocieplenia ścian zastosowano metodę
lekką – mokrą. 3) Budynek Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance: ocieplenie ścian zewnętrznych metodą
lekką-mokrą, ocieplenie stropów pod nieogrzewanymi poddaszami wełną mineralną, ocieplenie części stropów
piwnic wełną mineralną metodą lekką-mokrą, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian piwnic poniżej poziomu terenu, wymianę instalacji
odgromowej, roboty remontowe schodów zewnętrznych i terenowych, budowę podjazdu zewnętrznego dla osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w konstrukcji stalowej i krat pomostowych,
utwardzenie terenu wokół budynku kostką brukową, wymianę instalacji oświetleniowej i źródeł światła, budowę
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wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp, budowę ogrodzenia z siatki o wysokości 1,25m wokół
instalacji fotowoltaicznej, budowę kotłowni na pellet wielkości 75 kW, budowę nowej instalacji CO. 2. W
budynkach Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2, Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance do końca roku
szkolnego będą przebywać dzieci. Roboty budowlane wewnątrz budynków oraz powodujące uciążliwości
związane z hałasem, pyłem, kurzem oraz utrudnieniem z normalnego korzystania z placówki należy wykonać w
okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) lub podczas nieobecności dzieci w placówkach

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45443000-4
45321000-3
45300000-0
45320000-6
45400000-1
45332000-3
45331100-7
45440000-3
45450000-6
45310000-3
09331200-0

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:

2020-01-22, 12:32

miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-08-25

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Doświadczenie zawodowe. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy wykażą, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie: a) dla Zadania 1 Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Sokółce minimum dwie roboty
budowlane polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu budynków (zakres zamówienia
obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, roboty elektryczne oraz roboty sanitarne w zakresie instalacji CO)
o wartości nie mniejszej niż 450 000 zł brutto każda, b) dla Zadania 2 Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w
Sokółce minimum dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu
budynków (zakres zamówienia obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, roboty elektryczne oraz roboty
sanitarne w zakresie instalacji CO) o wartości nie mniejszej niż 450 000 zł brutto każda, c) dla Zadania 3
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance minimum dwie roboty budowlane polegające na
wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu budynków (zakres zamówienia obejmował docieplenie ścian
zewnętrznych, roboty elektryczne oraz roboty sanitarne w zakresie instalacji CO) o wartości nie mniejszej niż
650 000 zł brutto każda, 2) Kadra techniczna. Dla wszystkich zadań: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować: osobami posiadającymi uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo
uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji, na podstawie odrębnych przepisów prawa w
specjalności: a) konstrukcyjno-budowlanej minimum 1 osoba, - osoba skierowana do pełnienia tej funkcji
winna posiadać doświadczenie w kierowaniu minimum 1 robotą budowlaną w zakresie budowy, przebudowy
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lub remontu budynków, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych minimum 1 osoba, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych minimum 1 osoba,
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: Tak
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)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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
Tak
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:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. zaświadczenie właściwego
urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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; 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1,2,3,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu. b) nie zalega z uiszczaniem 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
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
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:
4. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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; potwierdzających spełnienie warunku
opisanego w Rozdziale 6 pkt. 3 ust. 1 SIWZ. 5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; potwierdzających spełnienie
warunku opisanego w Rozdziale 6 pkt. 3 ust. 2 SIWZ. 6. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia wymienione w Rozdziale 6 pkt. 3 ust. 2 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
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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)
8. Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wykonawca polega do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. 9. Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Oświadczenie o przynależności bądź braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt. 24

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 żąda wniesienia wadium w wysokości: Zadanie 1: 15 000,00 zł, Zadanie 2: 13 000,00 zł,
Zadanie 3: 25 000,00 zł

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
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(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert
w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie termin ich udostępnienia:
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Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w
zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena oferty

60,00

okres gwarancji i rękojmi

30,00

doświadczenie kierownika budowy 10,00

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

Wstępny harmonogram postępowania:

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

Informacje dodatkowe:

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

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

Informacje dodatkowe:

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

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

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

2020-01-22, 12:32

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnego
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne jedynie w granicach
unormowanych w art. 144 ust. 1 Pzp. 2. Prawo zmiany postanowień umowy mogą wystąpić w sytuacji zaistnienia
jednej lub kilku z poniższych okoliczności: 1) Zmiana nie dotyczy treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy 2) Wprowadzenia lub zmiana podwykonawcy robót, 3) Zmiany wynagrodzenia w następstwie
zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT) 4) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli
konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 5) Przedłużenie terminu
zakończenia robót w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone
dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi
Wykonawca, a w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia
kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu
zakończenia robót, b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych,
które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do
uniknięcia tych kolizji, c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie
przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność, f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., 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, g) gdy wystąpią niekorzystne warunki
atmosferyczne (np. opady deszczu, śniegu, wystąpi mróz, oblodzenie) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie
robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac
określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych,
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, 3. Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania
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robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastąpić mogą w następujących sytuacjach:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej 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 nienależytym
wykonaniem przedmiotu umowy, 2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) 3) wystąpienia warunków
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób
istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 5) konieczności zrealizowania
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa lub wynikająca z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa
realizacji robót budowlanych albo usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji
projektowej lub uzyskania założonego efektu użytkowego lub obniżenia kosztów utrzymania bądź eksploatacji
bądź konserwacji obiektu/elementu robót w trakcie użytkowania obiektu, 6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji
z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami, 8) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót
budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy,
pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub
robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pod warunkiem osiągnięcia
niemniejszych parametrów końcowych wykonanych robót. 4. Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w ust.
3 w związku z art. 144 ust. 1 pkt 1, a także w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego
kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy braku w kosztorysie
ofertowym odpowiednich wycen, cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud
obowiązujących w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana, a w przypadku braku publikacji cen
jednostkowych - nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku
robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub
nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 5. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w
zakresie podwykonawcy robót i osób wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na
taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych odpowiednio w §4 umowy. 6. Strony dopuszczają możliwość
zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia
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Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego
lub technologicznego. 7. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 6, jest złożenie uzasadnionego
wniosku przez stronę inicjującą zmianę i sporządzenie przez nią stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia
lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Każdorazowo zakres zmiany terminu
wykonania umowy wmusi być adekwatny do przyczyny powstania konieczności jego dokonania, a jego wymiar
(zakres zmiany terminu) powinien uwzględniać czas trwania przeszkody.
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: 2020-02-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> 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:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Sokółce
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. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane
polegające na podniesieniu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka
(Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance). Zakres robót budowlanych: 1)
Budynek Przedszkola Nr 1: ocieplenie ścian zewnętrznych parteru i piętra, ścian fundamentowych, stropodachu
wentylowanego budynku przedszkola, wraz z robotami towarzyszącymi: zamurowanie dwóch otworów drzwiowych,
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wymiana siedmiu okien w cz. piwnicznej, wymiana dwóch drzwi w cz. parteru, rozbiórka studzienek zsypowych ( 2
szt.), rozbiórka utwardzenia w postaci wylewki betonowej przy budynku od strony ul. Kopernika, wykonanie zasypu
istniejącego zejścia zewnętrznego do piwnicy, wykonanie obróbek blacharskich i wymiana parapetów okiennych
zewnętrznych, wymiana instalacji c.o. i c.w.o. w zakresie zgodnym z audytem energetycznym, częściowa wymiana
instalacji odgromowej, wymiana oświetlenia zewnętrznego, naprawie nawierzchni podestów i tarasów i schodów oraz
naprawie murków oporowych wokół tarasów i studzienek doświetlających oraz remoncie opaski odwadniającej
wokół budynku. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Jako roboty dodatkowe przewiduje się zdjęcie osprzętu
technicznego ze ścian i stropodachu budynku oraz ponowny montaż (należy przewidzieć ułożenie instalacji nisko
prądowych pod warstwą ocieplenia w korytkach osłonowych). Jako metodę ocieplenia ścian zastosowano metodę
lekką – mokrą.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45443000-4, 45321000-3, 45300000-0, 45320000-6,
45400000-1, 45332000-3, 45331100-7, 45440000-3, 45450000-6, 45310000-3, 09331200-0, 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: 2020-08-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena oferty

60,00

okres gwarancji i rękojmi

30,00

doświadczenie kierownika budowy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 w Sokółce
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. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane
polegające na podniesieniu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka
(Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance). Zakres robót budowlanych: Budynek
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Przedszkola Nr 2: ocieplenie ścian zewnętrznych parteru i piętra, ścian fundamentowych do 1m poniżej gruntu,
stropu nad piwnicą oraz stropodachu pełnego budynku przedszkola oraz z ociepleniem pionów kominowych
styropianem gr. 5cm, wraz z robotami towarzyszącymi: wykonanie obróbek i wymiana parapetów okiennych
zewnętrznych, wymiana instalacji c.o. i c.w.o. w zakresie zgodnym z audytem energetycznym, wymiana instalacji
odgromowej, wymiana oświetlenia zewnętrznego, naprawie nawierzchni podestów i tarasów i schodów oraz naprawie
murków oporowych wokół tarasów i studzienek doświetlających oraz remoncie opaski odwadniającej wokół
budynku. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Jako roboty dodatkowe przewiduje się zdjęcie osprzętu technicznego
ze ścian i stropodachu budynku oraz ponowny montaż (należy przewidzieć ułożenie instalacji nisko prądowych pod
warstwą ocieplenia w korytkach osłonowych). Jako metodę ocieplenia ścian zastosowano metodę lekką – mokrą.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45443000-4, 45321000-3, 45300000-0, 45320000-6,
45400000-1, 45332000-3, 45331100-7, 45440000-3, 45450000-6, 45310000-3, 09331200-0

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: 2020-08-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena oferty

60,00

okres gwarancji i rękojmi

30,00

doświadczenie kierownika budowy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance.
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:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające
na podniesieniu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka
(Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance). Zakres robót budowlanych: Budynek
Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance: ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą, ocieplenie stropów
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pod nieogrzewanymi poddaszami wełną mineralną, ocieplenie części stropów piwnic wełną mineralną metodą lekkąmokrą, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i
termicznych ścian piwnic poniżej poziomu terenu, wymianę instalacji odgromowej, roboty remontowe schodów
zewnętrznych i terenowych, budowę podjazdu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach inwalidzkich w konstrukcji stalowej i krat pomostowych, utwardzenie terenu wokół budynku kostką
brukową, wymianę instalacji oświetleniowej i źródeł światła, budowę wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej o mocy
10 kWp, budowę ogrodzenia z siatki o wysokości 1,25m wokół instalacji fotowoltaicznej, budowę kotłowni na pellet
wielkości 75 kW, budowę nowej instalacji CO.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45443000-4, 45321000-3, 45300000-0, 45320000-6,
45400000-1, 45332000-3, 45331100-7, 45440000-3, 45450000-6, 45310000-3, 09331200-0

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: 2020-08-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena oferty

60,00

okres gwarancji i rękojmi

30,00

doświadczenie kierownika budowy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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