
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

6 listopada 2017 r. 

 

1. Zamawiający; 

"ABSOLWENT" Teresa Gębarska, ul. Kolejowa 5a, 18-500 Kolno, e-mail:  gebarscy1@wp.pl, tel. 

508951181 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budynku usługowego z przeznaczeniem na stację 

diagnostyczną w Białej Piskiej, zakup i montaż stolarki do budynku usługowego, oraz wykonanie placu 

manewrowego (wyłącznie zakup materiałów - kostki brukowej, obrzeży i cementu potrzebnego do 

wykonania podłoża) 

Część A: Wykonanie budynku usługowego 

Budynek o konstrukcji stalowej ma w rzucie kształt prostokąta o wymiarach osiowych 

konstrukcyjnych: 11600,00 mm (szerokość) x 24640,00 mm (długość). Konstrukcję zaprojektowano 

jako układ ramowy, słupowo – ryglowy ze słupem podporowym w kalenicy o węzłach sztywnych, 

zamocowany przegubowo i sztywno w fundamentach, rozstawiony wzdłuż budynku w rozstawie co 

4820,00 i 5000,00 mm. Sztywność przestrzenną całego układu zapewniają płatwie dachowe typu Z 

„Pruszyński”, stężenia podłużne - sztywne RHS100x4 oraz stężenia prętowe w połaci dachowej i 

ścianach podłużnych napinane śrubami rzymskimi. Wysokość konstrukcyjna obiektu wynosi: 5589,00 

mm zaś pochylenie połaci dachowej dwuspadowe o kącie ?=6o (10,5%), ponadto w części hali 

pomiędzy osiami AB - 123 zaprojektowano antresolę o konstrukcji stalowej, obciążenie użytkowe 

antresoli wynosi 200kg/m2. Głównymi elementami nośnymi są rygle stalowe zaprojektowane z profili 

gorącowalcowanych IPE 200 stal S235JR, słupy stalowe zewnętrzne IPE 200 stal 235JR, słupy 

podporowe w kalenicy HEB 160 stal S235JR. 

Zgodnie z załączonym przedmiarem. 

Część B: Zakup i montaż stolarki 

W skład stolarki wchodzi: 1. Ściana słupowo ryglowa składająca się z konstrukcji aluminiowej, profili, 

okuć i szyb o wymiarach: wys. – 4730,00 mm, szer. – 8502,00 mm; 2. Drzwi otwierane na zewnątrz o 

wymiarach: wys. – 2000,00 mm, szer. – 1000,00 mm w ilości 2 sztuk.; 3. Okno o wymiarach: wys. – 

1450,00 mm, szer. – 900,00 mm w ilości 1 sztuka.; 4. Okno o wymiarach: wys. – 1000,00 mm, szer. – 

4000,00 mm w ilości 8 sztuk. 

Zgodnie z załączonym przedmiarem. 

Część C: Wykonanie placu manewrowego  

Wykonanie placu manewrowego o powierzchni 1200 m2 z kostki betonowej szarej o wysokości 60 

mm – zakres obejmuje wyłącznie zakup kostki brukowej, obrzeży i cementu potrzebnego do 

wykonania podłoża.  

Zgodnie z załączonym przedmiarem. 

Opis techniczny i szkic ogólny obiektu w załączniku. 



3. Kryteria: 

− Cena, waga - 80 

− Okres gwarancji, waga – 20 

Opis sposobu przyznawania punktów: 

Cena (brutto) – według wzoru matematycznego: P = (N/W) x a, gdzie:  

P – punktacja 

N – najniższa cena zgłoszona w ofertach 

W – cena ocenianej oferty 

a – waga czynnika w kryterium (80) 

Okres Gwarancji - według wzoru matematycznego: P = (G/Z) x a, gdzie:  

P – punktacja 

G – liczba miesięcy gwarancji oferty 

Z – liczba miesięcy gwarancji oferty z najdłuższym zgłoszonym przez oferenta okresem gwarancji 

a – waga czynnika w kryterium (20) 

4. Warunki udziału w postepowaniu: 

Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia – tylko dla Wykonawców budynku usługowego 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

W stosunku do Wykonawców całości zamówienia (części A, B i C) Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo zakończył, co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane, 

spełniające łącznie następujące warunki: wartość robót budowlanych nie mniejsza niż 200000,00 zł 

brutto, zakres rzeczowy wykonanych robót budowlanych obejmował co najmniej wykonanie budynku 

o konstrukcji stalowej o powierzchni co najmniej 200 m2, montaż stolarki i ułożenie lub dostawa 

kostki betonowej. 

W stosunku do Wykonawców część A zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, 

że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

zakończył, co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane, spełniające łącznie następujące 

warunki: wartość robót budowlanych nie mniejsza niż 200000,00 zł brutto, zakres rzeczowy 

wykonanych robót budowlanych obejmował co najmniej wykonanie budynku o konstrukcji stalowej o 

powierzchni co najmniej 200 m2. 

W stosunku do Wykonawców część B zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, 

że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

zakończył, co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na dostarczeniu i montażu 

stolarki, spełniające łącznie następujące warunki: wartość robót budowlanych nie mniejsza niż 

20000,00 zł brutto, zakres rzeczowy wykonanych robót budowlanych obejmował montaż stolarki. 



W stosunku do Wykonawców części C zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, 

że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę kostki 

betonowej i obrzeży o wartości nie mniejszej niż 10000,00 zł brutto. 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku – tylko dla Wykonawców części A 

zamówienia: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które 

będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności osobami odpowiedzialnymi za 

kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia budowlane w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) tj. 

dysponowanie osobą, której zamierza powierzyć funkcję kierownika budowy, która posiada 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego (jeżeli istnieje taki wymóg). 

5. Warunki wykluczenia 

Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 

− Zostanie złożona po terminie – termin składania ofert mija 21 listopada 2017 r. o godz. 24:00, 

− Nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego, 

− W przypadku istnienia powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, 

− Wykonawca nie udokumentuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, 

− Wykonawca nie udokumentuje odpowiedniego potencjału kadrowego do wykonania części A 

zamówienia.  

− Nie będzie zawierała nazwy i adresu Wykonawcy, 

− Nie będzie zawierała ceny i informacji o okresie gwarancji w odniesieniu do części 

zamówienia, których dotyczy oferta. 

6. Termin składania ofert: 21.11.2017 rok, godzina 24:00.  

7. Miejsce składania ofert: "ABSOLWENT" Teresa Gębarska, ul. Kolejowa 5a, 18-500 Kolno. 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona 

osobiście przez Wykonawcę. 

8. Dodatkowe informacje.  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, przy czym oferta musi obejmować zakres co 

najmniej jednej z trzech części zamówienia: A, B lub C. 

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, 

dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny 

czas realizacji, kosztorys ofertowy itd. 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, 

posiadać datę sporządzenia oraz  powinna być podpisana przez oferenta. Oferta powinna zawierać 

także termin ważności. 



Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje 

zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą 

powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia będzie dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia 

okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania 

danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne. Zmiana 

umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia będzie 

dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie 

dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na 

skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym 

wykonanie: 

1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub 

2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest 

możliwe wykonanie 

danego zadania w całości. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania 

przyczyny. 

9. Załączniki: 

− Przedmiar, 

− Opis techniczny, 

− Szkic ogólny. 


