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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
1. Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 

Adres: ul. Na Stoku 50 

Miejscowość: Gdańsk 80-958 

Województwo: pomorskie 

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

Data ogłoszenia: 16.09.2016 r. 

Nr sprawy: WIW/a/z.272.8.2016 

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 309456 – 2016 z 

dnia 16.09.2016 r. 

3. Adres stron internetowych na których zamieszczona jest SIWZ: 

www.gdansk.wiw.gov.pl i www.bip.gdansk.wiw.gov.pl . 

 
4. Przedmiot zamówienia: 

Wykonanie robót budowlanych w budynkach i obiektach Wojewódzkiego 

Inspektoratu Weterynarii w Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Pucku oraz 

Gdańsku. 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1.Część 1. 
Przedmiotem zamówienia jest „ Remont dachu oraz przewodów kominowo-wentylacyjnych na 
budynku administracyjnym w Słupsku”  
 
Szczegółowy zakres prac został opisany w dokumentacji projektowej, która zawiera w szczególności: 
- rozebranie pokrycia dachowego z blachy                                                                231,26 m2 

-rozebranie ołacenia dachu                                   231,26 m2 

-rozebranie podbitki z desek                                                                                       43,85 m2 

-wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki                                                                  7,69 m2 
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-wymurowanie przewodów wentylacyjnych z pustaków keramzytowych                   25,00 mb 
-wykonanie więźby dachowej o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej                             5,71 m3 

-deskowanie połaci płytami OSB gr. 25 cm                                                            212,36 m2 

-ułożenie membramy dachowej wysokoparoprzepuszczalnej                                   212,36 m2 

-ołacenie połaci łatami i kontrłatami                                                                      212,36 m2 

-pokrycie dachu blachodachówką stalową powlekaną                                            212,36 m2 

-montaż łat kominiarskich dł. 80 cm                                                                           12 szt. 
-obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm                               51,55 m2 

-ułożenie gąsiorów systemowych                                                                            52,80 mb 
-obróbki podbitki blachą powlekaną tłoczoną w imitację desek boazeryjnych           43,85 m2 

-montaż w podbitce kratek wentylacyjnych                                                                 12 szt. 
-montaż rynien śr. 150 mm z blachy stalowej powlekanej                                       57,76 mb 
-montaż rur spustowych śr. 120 mm z blachy stalowej powlekanej                         32,00 mb 
-ustawienie rusztowań zewnętrznych                                                                    253,44 m2 

-ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną gr. 20 cm                                        168,99 m2 

-ocieplenie kominów płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 5 cm                           8,14 m2 

-wyprawa elewacyjna tynkiem silikonowym gr. 2 cm typu baranek                            8,14 m2 

-montaż wyłazu dachowego 70x120 cm z kopułą poliwęglanową i siłownikiem el.          1 kpl 
-montaż schodów strychowych wewn. z pokrywą termiczną                                           1 kpl 
-wymiana przewodów instalacji odgromowej wraz ze wspornikami i złączami           64,28 mb 
 
2.Część 2. 
Przedmiotem zamówienia jest” Remont dachu i remont instalacji elektrycznej, wod-kan i c.o. w 

budynku mieszkalnym niskim w Słupsku” 
 
Szczegółowy zakres prac został opisany w dokumentacji projektowej, która zawiera w szczególności:  
-rozebranie pokrycia dachowego z papy                                                                  165,00 m2 

-rozebranie deskowania dachu                                                                               165,00 m2 

-rozebranie obróbek blacharskich                                                                             29,95 m2 

-rozebranie izolacji z polepy                                                                                    103,40 m2 

-odbicie tynków na trzcinie wewnętrznych sufitu                                                      92,59 m2 

-rozebranie podłóg drewnianych                                                                               47,25 m2 

-wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki                                                       
-przemurowanie kominów z cegły                                                                               0,70 m3 

-wymurowanie przewodów wentylacyjnych z pustaków keramzytowych                   20,00 mb 
-wykonanie czapek betonowych kominów                                                                   1,62 m2 

-wymiana krokwi drewnianych                                                                                72,00 mb 
-wymiana płatwi drewnianych                                                                                 26,00 mb 
-deskowanie połaci płytami OSB gr. 25 mm                                                           165,00 m2 

-pokrycie dachu papą termozgrzewalną dwukrotnie                                               165,00 m2 

-obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm                               35,80 m2 

-montaż rynien śr. 150 mm z blachy stalowej powlekanej                                         27,50 m2 

-ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną gr. 20 cm                                         126,24 m2 

-ocieplenie kominów płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 5 cm                          17,02 m2 

-wyprawa elewacyjna tynkiem silikonowym gr. 2 cm typu baranek                           17,02 m2 

-montaż włazu dachowego 70x120 cm z kopułą z poliwęglanu i siłownikiem el.             1 kpl 
- montaż schodów strychowych wewn. z pokrywą termiczną                                         1 kpl 
-uzupełnienie tynków wewn.cem.-wap. ścian                                                            8,00 m2 

-okładziny stropów płytami G-K na ruszcie metalowym pojedynczym podw.            47,25 m2 

-ułożenie podłogi z dwóch warstw płyty OSB gr. 18 cm                                           47,25 m2 

-wykonanie posadzki z wykładziny rulonowej PCV zgrzewanej z cokołem                 51,15 m2 

-zeskrobanie i zmycie farby ze ścian                                                                      111,43 m2 

-malowanie sufitów farbą emulsyjną                                                                       47,25 m2 

-demontaż starego okablowania elekt.                                                                          1 kpl 
-montaż instalacji oświetleniowej z przewodów YDYp 3x1,5 mm2                          180,00 m2 

-wymiana instalacji siły na nową z przewodów YDYp 3x2,5 mm2                          130,00 m2 

-wymiana instalacji siły na nową z przewodów YDYp 5x10 mm2                            25,00 m2 
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-montaż rozdzielni podtynkowej RD 24                                                                        1 kpl 
-demontaż starej instalacji wod.-kan. z armaturą                                                        1 kpl 
-wymiana inst. wodociągowej na nową z rur PE 16 i 20 mm                                  28,00 mb 
-wymiana inst. kanalizacyjnej na nową z rur PCV śr.50 mm                                  16,80 mb 
-wymiana inst. kanalizacyjnej na nową z rur PCV śr. 110 mm                               11,00 mb 
-wymiana inst. c.o. na nową z rur PE 16 i 20 mm w otulinie PU                            80,00 mb 
-wymiana grzejników na nowe stalowe dwupłytowe z dolnym zasilaniem                 5,00 szt. 
-montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania Q-20 KW       1 kpl 
-osadzenie w istn. kominie przewodu powietrzno- spalinowego stalowego do pieca      1 kpl 
 
3. Część 3. 
 
Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana ogrodzenia w Starogardzie Gdańskim” 
 
Szczegółowy zakres prac został opisany w dokumentacji projektowej, która zawiera w szczególności:  
-karczowanie krzewów z wywozem i utylizacją – kpl. 
-rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetonowych – 33,00 mb 
-wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki – 0,62 m3 

-montaż ogrodzenia z siatki z drutu stalowego ocynkowanego powlekanego tworzywem w kolorze 
ciemonozielonym o wymiarach oczka 59x59 mm – 33,00 mb 

 
 
4.  Część 4 
 
Przedmiotem zamówienia jest „Remont instalacji elektrycznej w całym budynku ZHW w Gdańsku” 
 
Szczegółowy zakres prac został opisany w dokumentacji, projektowej, która zawiera w szczególności:  
- demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych, żarowych – 101 kpl. 
- demontaż przewodów tynkowych – 2200 mb 
- demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych – 230 szt. 
- demontaż łączników oświetleniowych – 90 szt. 
- demontaż rozdzielnic T2, T4, T8, T9, T10  
- zaprawienie bruzd szerokości do 50 mm – 1500 mb 
- montaż rozdzielnic do 50 kg – 1 szt. 
- mocowanie aparatów na gotowym podłożu 164 szt.  
- podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski do 2,5 mm2 – 1200 szt. 
- listwy elektroinstalacyjne z PCV przykręcane do ścian – 700 mb 
- układanie przewodów kabelkowych 6 mm2 Cu, 12 mm2 Al – 1100 mb 
- wykucie bruzd do przewodów tynkowych – 2500 mb 
- montaż uchwytów pod przewody kabelkowe – 3374 mb 
- przewody kabelkowe polwinitowej układane pod tynk, przekrój żył 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al –       2890 
mb 
- pomiar rezystencji izolacji elektrycznej obwód 1-fazowy – 126 pomiarów 
- pomiar rezystencji izolacji elektrycznej obwód 3-fazowy – 15 pomiarów 
- montaż agregatu prądotwórczego o mocy 80 kVA 
- pomiary kontrolne rezystencji izolacji – 126 pomiarów 
- montaż gniazd wtyczkowych p.t. 16A – podwójnych sztuk – 321  
- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną – 530 m2 

 

5. Część 5 
 
Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja sieci c.o. z węglowej na gazową w Pucku” 
 
Szczegółowy zakres prac został opisany w dokumentacji projektowej, która zawiera w szczególności: 

-demontaż kotła węglowego c.o. 
-montaż kotła gazowego kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalin -50 kW 
-szafka gazowa z punktem redukcyjno-pomiarowym – gazomierz G-6 i reduktor 
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-filtr gazowy o śr. 32 mm 
-reduktor ciśnienia gazu MR-10/A 
-przewód sygnalizacyjny 
-przyłącze gazowe Sr/c Dn 32 mm -9,30 mb 
-kanał wentylacyjny 14x14 cm 
-kanał powietrzno-spalinowy Dn 80/125- 12.50 mb 
-kurek gazowy przelotowy o śr. 32 mm 
-drzwi stalowe przeciwpożarowe EL 30 -1,845 m2 
 

5. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 

7. Termin wykonania zamówienia:  

Część I   - 30.11.2016 r. 

Część II  - 09.12.2016 r. 

Część III - 28.10.2016 r. 

Część IV - 16.12.2016 r. 

Część V  - 18.11.2016 r. 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące części 1, części 

2,częśći 3 , części 4, części 5,w szczególności:  

dysponują osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 

 

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

Z postępowania wyklucza się także wykonawcę w stosunku do którego 

otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 

lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 

2016 r. poz. 615).   
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3. Przy wykonywaniu: prac dekarskich, prac instalacyjnych, prac 

polegających na montażu ogrodzenia,  wymagane jest zatrudnienie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób na umowę o pracę.  

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

1) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postepowaniu zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 1, 

2) oświadczenie wykonawcy że nie  podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 

pkt 12-23 ustawy Pzp załącznik nr 2  

3) oświadczenie wykonawcy że nie  podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 5 

pkt 1 ustawy Pzp załącznik nr 2 

 
10.  Informacja na temat wadium 

Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest przed upływem terminu 
składania ofert, do wniesienia wadium w wysokości: 
Część 1.     2 300,00 złotych (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100). 

Część 2.     3 000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)... 

Część 4.     10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

Część 5.     900,00 złotych (słownie: dziewięćset  złotych 00/100). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, 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. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem rachunek Wojewódzki 

Inspektorat Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk, w banku NBP O/O Gdańsk Nr 
konta: 95 1010 1140 0168 4113 9120 0000, przed terminem otwarcia ofert, z 

podaniem tytułu „wadium - przetarg nieograniczony na „Wykonanie robót budowlanych w 

budynkach i obiektach Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku,, Pucku oraz 

Gdańsku” Cześć 1*/część 2*/część 4*/część 5*/  * niepotrzebne skreślić  

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku zamawiającego. 

4. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Wojewódzki 

Inspektorat Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk. Oryginał dokumentu należy 

złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
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kserokopię dołączyć do oferty. Oryginalne dokumenty gwarancyjne/poręczenia będą 

zdeponowane w kasie. 

UWAGA: Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia nie był w 
sposób trwały spięty z ofertą. 

5. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien: 

1) przewidywać bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach 
określonych w ust. 8 i 9; 

2) zawierać sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego 
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty wystawione przez 
Zamawiającego w przypadkach określonych w ust 7 i 8. 

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

1)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Ponadto, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 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, 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. 

8. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków zamawiający 

wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej wadium. 

Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać 

dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania 

czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym 

żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała 

wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania 

lub przesłanie wezwania do zapłaty  za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek 

beneficjenta. 

9. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, (termin związania 

określono w Rozdz. 7 ust. 1 pkt 4). 

 

 

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie    

następujących kryteriów: 

 

Kryterium Waga Maksymalna ilość 
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punktów 

cena 90 % 90 

gwarancja 10 % 10 

Suma 100% 100 

 
 

9. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz 
język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone: 
1. Termin składania ofert: 03.10.2016 r. godz. 10:00 
2. Miejsce składania ofert: Sekretariat Wojewódzkiego Inspektoratu 

Weterynarii, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk, IV p. pok. 410. 
3. Termin otwarcia: 03.10.2016 r. godz. 10:10 
4. Oferta musi być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. 

11.  Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

12.  Zamawiający nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej. 
13. Zamawiający nie ma zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu 

zakupów. 
14. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej. 
15. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień,                                  

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7 ustawy Pzp. 
 

 


