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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

Data ogłoszenia: 19.10.2015 r. 
Nr sprawy: WIW/a/z.272.13.2015 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 277534 – 2015 z dnia 

19.10.2015 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:  
„Prace remontowe w obiektach Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w: 
Część 1 - Wejherowo ul. Chopina 11 - Wjazd utwardzony kostką betonową do PIW, 
Część 2 - Starogard Gdański ul. Tczewska 25 - Wiata stalowa nad urządzeniem do usypiania 
świń, 
Część 3 - Kościerzyna ul. Przemysłowa 8 - Remont dachów budynku weterynarii i 
ogrodzenia” 
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Opis przedmiotu zamówienia: 
Część 1 - Wejherowo ul. Chopina 11 - Wjazd utwardzony kostką betonową do PIW. Zakres 
prac obejmuje w szczególności: 
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 22,50 m2 
- rozebranie krawężników betonowych - 15,00 m 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 
cm z wykonaniem koryta i przygotowaniem nawierzchni - 118,13 m2 
- wykonanie trawników z dowozem ziemi urodzajnej - 150,00 m2 
- ułożenie krawężników betonowych prostych 15x30 cm na ławie betonowej z oporem - 25,60 m 
- ułożenie krawężników betonowych łukowych 15x30 cm R=5,00 m na ławie betonowej z oporem - 
39,25 m 
- geodezyjny pomiar powykonawczy terenu działki wraz z sieciami - 1 kpl. 
- wykonanie odwodnienia liniowego - korytko z polimerbetonu szer. min 13,5 cm z rusztem 
żeliwnym - 5,50 mb 
- wykonanie odwodnienia liniowego - skrzynka odpływowa systemowa - 1 kpl. 
- Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem 
ulicznym żeliwnym ściekowym typ ciężki 650x450 mm - 1 kpl. 
- pojemnik ze stali nierdzewnej do wkładany do studzienki ściekowej - 1 szt. 
- kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160/3,2 mm wraz z wykonaniem i zasypaniem 
wykopu - 11,50 m 
- regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 2 szt. 
- ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 
kV w rowach kablowych - YKY 3x2,5 - 135,00 m 
- podłączenie zasilania napędu bramy wraz z zabezpieczeniem - 1 kpl. 
- piloty do otwierania istniejącej bramy przesuwnej - 6 szt. 
- pomiary wykonanych instalacji elektrycznych wraz z dokumentacją 
 
Część 2 - Starogard Gdański ul. Tczewska 25 - Wiata stalowa nad urządzeniem do usypiania 
świń. 
Zakres prac obejmuje w szczególności: 
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - 8,0 m2 
- ręczne wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe - 4,1 m3 
- ponowne ułożenie kostki z rozbiórki (po wykonaniu fundamentów) - 8,0 m2 
- wykonanie stóp fundamentowych betonowych z betonu C15/20 - 4,1 m3 
- osadzenie w stopach fundamentowych słupów z profilu 140x140x3 mm stanowiących główną 
konstrukcję wiaty - 0,50 t (8 słupów wys. 3,50 m) 
- montaż przez spawanie do słupów płatwi stalowych z profili 60x60x4 mm - 0,10 t (2 płatwie dł. 
7,30 m) 
- montaż przez spawanie do płatwi łat stalowych z profilu 60x40x3 mm - 0,29 t (15 łat dł. 3,80 m) 
- wykonanie i osadzenie bramy dwuskrzydłowej o wym. 3,20x2,35 m z kształtowników stalowych - 
1 szt. 
- pokrycie dachu blachą trapezową gr. 0,7 mm powlekaną poliestrem - 27,74 m2 
- pokrycie ścian i bramy blachą trapezową gr. 0,7 mm powlekaną poliestrem - 49,35 m2 
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- wykonanie rynny śr. 100 mm z blachy powlekanej - 3,80 m 
- wykonanie rynny śr. 80 mm z blachy powlekanej - 2,40 m 
- dwukrotne malowanie konstrukcji wiaty farbami poliwinilowymi na podkładzie antykorozyjnym - 
92,40 m 
 
Część 3 - Kościerzyna ul. Przemysłowa 8 - Remont dachów budynku weterynarii i ogrodzenia. 
Zakres prac obejmuje w szczególności: 
- przycięciu krzaków - 0,10 h 
- rozebranie ogrodzenia z drewnianych przęseł  ogrodzeniowych wraz z wywiezieniem  - 
67,55 m 
- dostawa i montaż ogrodzenia drewnianego z paneli ogrodzeniowych o wym. 160/180 x 180 cm i 
słupów drewnianych 90x90 mm, wys. 210 cm osadzonych w kotwach stalowych zabetonowanych - 
67,55 m 
- zwieńczenie ogrodzenia (słupów) drewnianą belką o wym. 90x60 mm z elementami  
   poprzecznymi o wym. 90x40x500 mm w rozstawie co 47 cm - 47,25 m 
- dostawa i montaż altan drewnianych sześciokątnych o śr. 3,20 m z dachem pokrytym gontem 
bitumicznym, ze stołem i ławkami  - 2 kpl. 
- dwukrotne malowanie lakierobejcą ogrodzenia drewnianego - 243,18 m2 
- dwukrotne odgrzybianie krawędziaków metodą natrysku (wiata)  - 14,40 m2 
- dwukrotne malowanie lakierobejcą konstrukcji wiaty  - 42,48 m2 
- pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - 63,55 m2 
- naprawa nawierzchni z kostki betonowej (wyrównanie zagłębienia) - 10,00 m2 
- oczyszczenie nawierzchni z kostki betonowej - myjką ciśnieniową - 221,77 m2 
 
Szczegółowy zakres prac został określony w dokumentacji i przedmiarach stanowiących załącznik 
do SIWZ.  
 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 

Część 1 - Wejherowo ul. Chopina 11 - Wjazd utwardzony kostką betonową do PIW, 

OST 00  WYMAGANIA OGÓLNE    

 Roboty budowlane CPV - 45000000-7   

SST 01  Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne CPV- 45111000-8 
SST 02  Nawierzchnie utwardzone  CPV - 45233200-1 

SST 03  Kanalizacja deszczowa CPV - 45332300-6 

SST 04  Roboty elektryczne  CPV - 45310000 

 

 

Część 2 - Starogard Gdański ul. Tczewska 25 - Wiata stalowa nad urządzeniem do usypiania świń, 

OST 00  WYMAGANIA OGÓLNE    

 Roboty budowlane  CPV- 45000000-7   

SST 01  Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne  CPV - 45111000-8 

SST 02  Roboty betonowe  CPV- 45262300-4 
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SST 03  Instalowanie wyrobów metalowych  CPV - 45421160-3 

SST 04  Roboty malarskie CPV- 45442100-8 

 

Część 3 - Kościerzyna ul. Przemysłowa 8 - Remont dachów budynku weterynarii i ogrodzenia 

Roboty budowlane  CPV - 45000000-7   

Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne CPV - 45111000-8 

Wznoszenie ogrodzeń CPV - 45342000-6 

Roboty malarskie CPV- 45442100-8 

Wykonywanie pokryć dachowych CPV- 45261210-9 

Roboty w zakresie różnych nawierzchni CPV - 45233200-1 
 
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: TAK 

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; 

c) wykaz części robót, które zostaną zlecone podwykonawcom - załącznik nr 5;  
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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 
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium. 

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: 03.11.2015 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: 03.11.2015 r. godz. 10:10 


