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Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
Krzyżowa 7
Grodziszcze
58-112
Polska
Osoba do kontaktów: Anita Kończewska
Tel.: +48 748500301
E-mail: sekretariat@krzyzowa.org.pl
Faks: +48 748500305
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.krzyzowa.org.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.krzyzowa.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Fundacja

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Organizacja pożytku publicznego

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Przebudowa zabytkowego budynku nr 7 kompleksu pałacowego w Krzyżowej na pełniącego funkcję schroniska
– część środkowa i zachodnia

II.1.2)

Główny kod CPV
45262700

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
W zakresie rzeczowym robót znajdują się m.in.: prace budowlane i instalacyjne. Całość prac została
szczegółowo opisana w dokumentacji technicznej – projektowej, przedmiarach robót z uwzględnieniem
postanowień SIWZ oraz umowie na wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja projektowa została
uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków pod nadzorem którego będą prowadzone prace –
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decyzja nr 307/2017 z dnia 16 marca 2017r. Inwestycja realizowana będzie na terenie zespołu pałacowo
– parkowego w Krzyżowej objętego ochroną konserwatorską co Wykonawcy winni uwzględnić w sposobie
organizacji pracy oraz w całokształcie Inwestycji.
Zakres prac obejmuje przebudowę skrzydła zachodniego i środkowego.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Krzyżowa 7
58-112 Grodziszcze

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych będących kontynuacją zadania inwestycyjnego
pn.: „Przebudowa zabytkowego budynku nr 7 kompleksu pałacowego w Krzyżowej na pełniącego funkcję
schroniska -część środkowa i zachodnia”
2. W zakresie rzeczowym robót znajdują się m.in.: prace budowlane i instalacyjne. Całość prac została
szczegółowo opisana w dokumentacji technicznej – projektowej, przedmiarach robót z uwzględnieniem
postanowień niniejszej SIWZ oraz umowie na wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja projektowa została
uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków pod nadzorem którego będą prowadzone prace –
decyzja nr 307/2017 z dnia 16 marca 2017r. Inwestycja realizowana będzie na terenie zespołu pałacowo
– parkowego w Krzyżowej objętego ochroną konserwatorską co Wykonawcy winni uwzględnić w sposobie
organizacji pracy oraz w całokształcie Inwestycji.
Zakres prac:
skrzydło środkowe
- wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z naprawą ościeży, niezbędnymi przemurowaniami i
robotami towarzyszącymi
- wymiana instalacji elektrycznej, co i wod-kan, elektrycznej na parterze budynku,
- wykonanie na parterze nowych instalacji teletechnicznych: LAN, monitoringu, wentylacji mechanicznej w
salach dydaktycznych
- remont elewacji
- remont pomieszczeń parteru – zgodnie z dokumentacją i przedmiarem robót, w tym: wykonanie nowych
posadzek wraz z izolacją i warstwą wierzchnią , wykonanie parkietów, wymiana wewn. stolarki drzwiowej w
salach wielofunkcyjnych, wykonanie napraw kanałów technologicznych
skrzydło zachodnie:
- wykonanie robót rozbiórkowych i przygotowawczych
- przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, m.in. zastąpienie istniejących lukarn
nowymi lukarnami pasowymi
- wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej
- remont elewacji
- przebudowa kanałów wentylacyjnych
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- remont pomieszczeń parteru, w tym sal dydaktycznych, toalet, korytarza, schodów
- przebudowa pomieszczeń I piętra
- demontaż istniejących instalacji elektrycznej,teletechnicznej, co, wod-kan, hydrantowej itp.
- wykonanie nowych instalacji elektrycznej,teletechnicznej, co, wod-kan , hydrantowej, monitoringu wewn. itp.,
sieci teletechnicznych, w tym LAN, instalacji SAP, dodatkowej instalacji wodnej (pionów i el. poziomych) do
zasilania płuczek wodą deszczową (instalacja bez podłączenia)
- wykonanie robót wykończeniowych wraz z tynkowaniem i malowaniem, nowymi posadzkami , wykładzinami w
pokojach oraz okładzinami ścian w łazienkach
- wymiana stolarki drzwiowej wewnątrz budynku,
- wykonanie robót towarzyszących i innych niezbędnych robót do wykonania zadania według dokumentacji
projektowej.
Skrzydło środkowe i zachodnie:
- wymiana wspólnych instalacji c.o., wod.-kan, hydrantowej, wentylacji mechanicznej w kanałach
technologicznych parteru
Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót będący załącznikiem do
SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 11/06/2017
Koniec: 05/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zadanie inwestycyjne będzie realizowane z udziałem środków przyznanych w formie dotacji przez Ministerstwo
do Spraw Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży Republiki Federalnej Niemiec

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania;

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wykonawca prowadzić będzie roboty z wiedzą, że przebudowywany obiekt oraz pozostałe obiekty Fundacji
są użytkowane przez pracowników i osoby zakwaterowane. Należy prowadzić prace tak, aby nie pozbawić
użytkowników dostępu do mediów , a teren budowy oddzielić w taki sposób, aby jak najmniej zakłócać
użytkowanie obiektów. Prace związane z wymianą instalacji poziomych na parterze (instalacje wod-kan, c.o.,
instalacje elektryczne) należy prowadzić w sposób nieodczuwalny dla użytkowników wyższych kondygnacji
(gości w pokojach obiektu), tak by zapewnić ich ciągłą dostawę i odbiór. Termin i sposób przepięcia ww.
instalacji należy uzgodnić bezwględnie z Inwestorem i inspektorem nadzoru na min. 3 dni wcześniej przed
zaistnieniem ww. okoliczności. Z uwagi na rezerwację pokoi terminy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w
skrzydle środkowym obiektu należy uzgadniać z Inwestorem i inspektorem nadzoru.
Oraz inne zgodnie z SIWZ

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/05/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 08/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
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Krzyżowa 7
58-112 Grodziszcze
Budynek nr 1, Sekretariat
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 maja 2017 roku, sekretariat w siedzibie Zamawiającego, godz. 11 .00
Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
Szczególowa procedura znajduje się w SIWZ
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Brak
Brak
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, zgodnie z § 8 Regulaminu nie przysługują środki odwoławcze na czynności Zamawiającego
podjęte w toku postępowania.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/04/2017

