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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

Data ogłoszenia: 02.09.2015 r. 
Nr sprawy: WIW/a/z.272.10.2015 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 227002 – 2015 z dnia 

02.09.2015 r. 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa 
 
SEKCJA I: Zamawiający 
Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 

Adres: ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk 

Województwo: pomorskie 
Miejscowość: Gdańsk 

Nazwiska osób wyznaczonych do kontaktu: 
a) w sprawach proceduralnych: 

- Janusz Kłopotowski, tel. +48 58 300 49 37, fax. +48 58 302 39 62 
b) w sprawach merytorycznych:  

- Janusz Kłopotowski, tel. +48 58 300 49 37, fax. +48 58 302 39 62 
Adres internetowy: www.gdansk.wiw.gov.pl 

 
 
SEKCJA II: Przedmiot zamówienia 
Nazwa nadana zamówieniu:  
„Docieplenie ścian elewacji budynku weterynarii - Malbork, ul. Boczna 8”. 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest docieplenie ścian elewacji budynku weterynarii - 
Malbork, ul. Boczna 8 
Zakres prac obejmuje w szczególności: 
- uzupełnienie ścian zewnętrznych bloczkami z betonu komórkowego - 1,40 m3 

- odbicie tynków ościeży okiennych i drzwiowych - 584,24 m2 

- docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 12 cm metodą lekką-
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mokrą wraz z przygotowaniem i gruntowaniem podłoża i ręczne wykonaniem 

wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy gr. 2 mm typu 

"baranek" barwiony w masie - 929,89 m2 

- docieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 2 cm metodą  lekką-

mokrą wraz z przygotowaniem i gruntowaniem podłoża i ręczne wyk. wyprawy 

elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy gr. 2 mm typu "baranek" 

barwiony w masie - 175,26  m2 
- ochrona narożników kątownikiem metalowych z siatką - 584,24 m 

- wymiana starych okien drewnianych na nowe w profilach PCV o U = 1,1 W/m2K  

 uchylno-rozwierne z rozszczelnieniem - 54,0 m2 (38 szt.) 

- wymiana starych drzwi zewnętrznych na nowe w profilach PCV o U = 1,1 

W/m2K przeszklone szkłem bezpiecznym - 9,61 m2 (5 szt.) 

- wymiana obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm - 

98,11 m2 

- osadzenie parapetów zewnętrznych (z demontażem starych) z blachy stalowej 

powlekanej gr. 0,55 mm - 68,33 m2 
- montaż daszków zewnętrznych z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej  

malowanej farbą proszkową - 1,56 m2 (2 szt.) 
- demontaż i ponowny montaż z dostosowaniem po dociepleniu rur  spustowych z 

blachy stalowej ocynkowanej - 86,15 mb 

- malowanie elewacji farbą silikonową w kolorze ciemnozielonym  z paskami 

kremowymi wg kolorystyki elewacji - 76,56 m2 

- malowanie ścian zewnętrznych farbą silikonową w kolorze ciemnozielonym - 
24,96 m2 

- wymiana istniejącej oprawy zewnętrznej na nową oświetlenia ulicznego  LED 

50W z soczewkami, żywotność diod min. 50 000 h - 1 kpl. 

- rozebranie opaski betonowej gr. 12 cm - 25,52 m2 
- ręczne odkopanie ścian fundamentowych z zasypaniem warstwami i 

zagęszczeniem mechanicznym - 12,26 m3 

- izolacja cieplna i przeciwwilgociowa ścian fundamentowych - 24,52 m2 

- uzupełnienie tynków ścian fundamentowych - 8,85 m2 

- opaska z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem. - piaskowej - 30,65 m2 
- obrzeże betonowe 30x8 cm - 62,30 m 
- uzupełnienie tynków wewnętrznych ościeży - 163,8 m 

- malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjną - 81,91 m2        
- rozebranie pokrycia dachu z eternitu - 22,75 m2 

- pokrycie dachu blachodachówką powlekaną z ołaceniem - 22,75 m2 
- montaż rynny 120 mm z blachy stalowej ocynkowanej - 6,50 m 

- montaż rury spustowej 100 mm z blachy stalowej ocynkowanej - 2,50 m 

- uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III ścian - 26,50 m2 
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Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 
SST - 00   WYMAGANIA OGÓLNE  Roboty budowlane CPV - 45000000-7   

SST - 01  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  CPV - 45111100-9 

SST - 02  Roboty murarskie i murowe CPV- 45262500-6 

SST - 03  Roboty izolacyjne CPV - 43320000-6 

SST - 04 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  CPV- 45421000-4  
SST - 05  Instalowanie wyrobów metalowych CPV - 45421160-3 

SST - 06 Roboty malarskie CPV - 45442100-8 

SST - 07 Tynkowanie   CPV -  45410000-4 

SST - 08 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  CPV - 45233200-1 

SST - 09 Roboty elektryczne CPV - 45310000-3 

 
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE 

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE 

Przewiduje się możliwość udzielania zamówień uzupełniających. 
 
SEKCJA III: Informacje o charakterze prawnym, finansowym i technicznym. 
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet zamówień uzupełniających 

 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 
 

Warunki uczestnictwa. Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy 
lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy 
spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
2. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wyłącznie Wykonawcy, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby 

niepełnosprawne. 
3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa wraz 

z ofertą: 
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy - wg załączonego wzoru - załącznik nr 1; 
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz informację 

o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3; 
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c) wykaz części robót, które zostaną zlecone podwykonawcom - załącznik nr 5;  

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu wg załączonego wzoru - 

załącznik nr 2; 
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, 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 ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie 

art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej, w przypadku Wykonawców, którzy złożyli 

odrębne oferty, należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 

331 z późn. zm.), - wg załączonego wzoru - załącznik nr 4. 
 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu pisemne zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
Kryteria oceny ofert: najniższa cena 
Nie przewidziano możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Wadium : 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia 

wadium w wysokości 10.000,00 zł 

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

a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 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 
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NBP O/O Gdańsk Nr konta: 95 1010 1140 0168 4113 9120 0000, przed 

terminem otwarcia ofert, z podaniem tytułu „wadium - przetarg nieograniczony” 

WIW/a/z.272.10.2015 

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 kserokopię dołączyć do oferty. Oryginalne 

dokumenty gwarancyjne/poręczenia będą zdeponowane w kasie. 

Gwarancja należytego wykonania: nie przewidziano 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.gdansk.wiw.gov.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie 
pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, 80-985 Gdańsk, ul. Na Stoku 

50  

Termin składania ofert: 17.09.2015 r. godz. 10:00  
Miejsce składania ofert: Sekreta Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, ul. Na 

Stoku 50, 80-958 Gdańsk, IV p. pok. 410 
Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).  

Termin otwarcia: 17.09.2015 r. godz. 10:10 


