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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej , ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, 

woj. mazowieckie. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichtj.waw.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja elewacji budynków Nr 4, 

6, 8 i 37 oraz pokrycia wiaty Nr 21 na terenie IChTJ przy ulicy Dorodnej 16 w Warszawie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Modernizacja elewacji 

budynków Nr 4, 6, 8 i 37 oraz pokrycia wiaty Nr 21 na terenie IChTJ przy ulicy Dorodnej 16 w 

Warszawie - inwestycja budowlana polegająca na wykonaniu prac obejmujących swoim zakresem 

roboty budowlane: 1) roboty rozbiórkowe; 2) roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne; 3) roboty elewacyjne; 4) roboty 

restrukturyzacyjne; 5) malowanie budynków. 2. Prace, o których mowa w ust. 1, zostały podzielone 

na następujące części zamówienia: 1) Część A (Modernizacja elewacji budynku Nr 6 i 8), która 

http://www.ichtj.waw.pl/


obejmuje: a) roboty rozbiórkowe, b) ocieplenie ścian zewnętrznych, c) częściowo dachy budynków 

Nr 6 i 8; 2) Część B (Malowanie elewacji budynku Nr 37), która obejmuje: a) malowanie elewacji w 

kolorze uzgodnionym z Zamawiającym; 3) Część C (Malowanie i termoizolacja elewacji budynku Nr 

4), która obejmuje: a) roboty rozbiórkowe, b) ocieplenie części ściany zewnętrznej - południowej, c) 

malowanie elewacji; 4) Część D (Wymiana pokrycia dachu i ścian wiaty Nr 21), która obejmuje: a) 

demontaż pokrycia dachu i ścian z płyt eternitowych, b) pokrycie dachu blachą trapezową na 

istniejącym deskowaniu, c) pokrycie ścian blachą trapezową na istniejącym deskowaniu. 3. 

Zamawiający informuje, że: 1) koordynację robót budowlanych dotyczących poszczególnych części 

zamówienia prowadzić będzie Kierownik robót ustanowiony przez Wykonawcę do kierowania 

wykonywaniem robót budowlanych w danej części zamówienia; 2) nadzór inwestorski nad 

realizacją całości robót budowlanych objętych wszystkimi częściami zamówienia prowadzić będzie 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ustanowiony przez Zamawiającego, 3) Inspektor nadzoru 

inwestorskiego i Kierownik/Kierownicy robót będą wykonywać swoje czynności zgodnie z 

przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r. Nr 1409, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Prawo budowlane, oraz zgodnie z 

przepisami zawartymi w aktach wykonawczych do tej ustawy. 4. Opis przedmiotu zamówienia w 

formie elektronicznej jest zawarty na płycie CD-RW jako Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiący jej integralną część, i jest opisany szczegółowo za 

pomocą: 1) dokumentacji projektowej kolorystyki elewacji wraz z dyspozycją materiałową dla 

budynków Nr 4, 6 i 8 wykonanej przez arch. Andrzeja Gniadego prowadzącego działalność 

gospodarczą pod nazwą: A.G.PROJEKT Andrzej Gniady, Al. Waszyngtona 33/308, 04-030 

Warszawa, który będzie sprawować nadzór autorski przez cały okres realizacji robót; 2) specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 3) przedmiarów. 5. Załącznik Nr 1 do SIWZ 

w formie elektronicznej jest dostępny poprzez link na stronie internetowej Zamawiającego 

www.ichtj.waw.pl. 6. Płyta CD-RW z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ jest dostępna w siedzibie 

Zamawiającego. Płyta zostanie przekazana bezpłatnie każdemu Wykonawcy, który się po nią zgłosi 

do Zamawiającego, po uzgodnieniu terminu odbioru lub zostanie przesłana pocztą na prośbę 

Wykonawcy i na adres wskazany przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami zawartymi w VIII 

Rozdziale SIWZ. 7. Dokumentacja projektowa, o której jest mowa w ust. 4, w formie papierowej 

będzie dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego po uzgodnieniu terminu, zgodnie z 

zapisami zawartymi w VIII Rozdziale SIWZ. 8. Wyroby, o których jest mowa w Załączniku Nr 1 do 

SIWZ, muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane. Wszelkie stosowane 

wyroby powinny być nowe, nieużywane, odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym 

oraz posiadać stosowne dokumenty takie np. jak: Deklaracja właściwości użytkowych lub 



Deklaracja zgodności. 9. Zamawiający informuje, że wszystkie wymienione w Załączniku Nr 1 do 

SIWZ wyroby opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, 

co oznacza, że Zamawiający dopuszcza wyroby innych producentów pod warunkiem spełnienia 

przez nie minimalnych parametrów. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy: 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, 

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna 

jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do 

opisanego. 10. Wykonawca, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i 

odbioru robót przez Zamawiającego, jest zobowiązany do: 1) przestrzegania obowiązujących 

przepisów BHP i ppoż.; 2) zabezpieczenia terenu wykonywanych robót, a w czasie wykonywania 

robót, do zabezpieczenia miejsc prowadzenia prac, aby uniknąć wszelkich przypadkowych 

uszkodzeń ludzi i mienia; 3) wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak 

również obowiązującymi polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą 

starannością i jakością; 4) utrzymywania w należytym stanie terenu wykonywanych robót. Zasady i 

warunki płatności oraz warunki gwarancji są zawarte we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 

4 do SIWZ.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.21.00.00-2, 

45.26.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.44.21.10-1, 45.44.30.00-4, 45.45.00.00-6, 45.45.40.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.08.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium 

przed upływem terminu składania ofert dla: 1) Części A zamówienia w wysokości = 5 000,00 zł; 2) 



Części B zamówienia w wysokości = 80,00 zł; 3) Części C zamówienia w wysokości = 1 000,00 zł; 

4) Części D zamówienia w wysokości = 600,00 zł; w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 

ust. 6 ustawy 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie podlega ocenie. Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 

Podstawą oceny będą dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w 

Rozdziale VI SIWZ 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie podlega ocenie. Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 

Podstawą oceny będą dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w 

Rozdziale VI SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 

Podstawą oceny będą dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w 

Rozdziale VI SIWZ 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 



 wykaz robót budowlanych wykonanych 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 i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone; 

 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, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny 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 w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 



nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 



III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) Zaakceptowany podpisem na stronie tytułowej lub na ostatniej stronie przez Wykonawcę wzór 

umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ; 2) Wycenę (wyceny) kosztów robót wraz z zestawami 

oferowanych wyrobów oddzielne dla każdej części zamówienia, które zostaną poddane 

merytorycznej analizie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty wyceny 

(wycen) w formie kosztorysu (sów) wykonanego (ych) w wersji uproszczonej 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

5. Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty dotyczące: 

1) przedmiotu zamówienia publicznego objętego niniejszym postępowaniem; 2) sposobu realizacji 

przedmiotu umowy; 3) terminu płatności i terminu realizacji umowy w przypadkach określanych w § 

14 ust. 2 we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.ichtj.waw.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie 

Zamawiającego: ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, bud. Nr 37, pok. Nr 39. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

25.05.2016 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, 

bud. Nr 37, pok. Nr 39. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 



IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: 1) Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin 

składania ofert, o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa, w 

bud. Nr 57, w sali Rady Naukowej. 2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 

jedną lub więcej kompletnych części zamówienia, o których mowa w Rozdziale III SIWZ w ust. 2.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A (Modernizacja elewacji budynku Nr 6 i 8). 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część A (Modernizacja 

elewacji budynku Nr 6 i 8) obejmuje: a) roboty rozbiórkowe, b) ocieplenie ścian zewnętrznych, 

c) częściowo dachy budynków Nr 6 i 8. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.21.00.00-2, 

45.26.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.44.21.10-1, 45.44.30.00-4, 45.45.00.00-6, 45.45.40.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.08.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 75 

o 2. G1 Oferty (okres gwarancji - 20%) (dla Części A zamówienia), - 20 

o 3. J Oferty (okres jakości - 5%) (dla Części A zamówienia) - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B (Malowanie elewacji budynku Nr 37). 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część B (Malowanie 

elewacji budynku Nr 37) obejmuje malowanie elewacji w kolorze uzgodnionym z 

Zamawiającym. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.21.10-1, 45.45.00.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.08.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 75 

o 2. G2 Oferty (okres gwarancji - 25%) (dla Części B-D zamówienia) - 25 

 



CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część C (Malowanie i termoizolacja elewacji budynku Nr 4). 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część C (Malowanie i 

termoizolacja elewacji budynku Nr 4) obejmuje: a) roboty rozbiórkowe, b) ocieplenie części 

ściany zewnętrznej - południowej, c) malowanie elewacji. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.40.00.00-1, 

45.44.21.10-1, 45.44.30.00-4, 45.45.40.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.08.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 75 

o 2. G2 Oferty (okres gwarancji - 25%) (dla Części B-D zamówienia) - 25 

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część D (Wymiana pokrycia dachu i ścian wiaty Nr 21). 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część D (Wymiana 

pokrycia dachu i ścian wiaty Nr 21) obejmuje: a) demontaż pokrycia dachu i ścian z płyt 

eternitowych, b) pokrycie dachu blachą trapezową na istniejącym deskowaniu, c) pokrycie 

ścian blachą trapezową na istniejącym deskowaniu. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.00.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.08.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 75 

o 2. G2 Oferty (okres gwarancji - 25%) (dla Części B-D zamówienia) - 25 

 

 

 


