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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425922-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Garbatka-Letnisko: Roboty budowlane
2021/S 162-425922

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH i LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO w GARBATCE-
LETNISKU
Adres pocztowy: ul. Hanki Lewandowicz 4
Miejscowość: Garbatka-Letnisko
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-930
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Cichawa-Grabowska
E-mail: grabowska.szdrzewna@o2.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zspgarbatka.bipkozienicepowiat.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://zspgarbatka.bipkozienicepowiat.pl/index.php?id=99
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-
Letnisku

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana 
Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej 
obejmująca: budowę budynku szkoły, budowę budynku internatu (bursy), budowę budynku sali gimnastycznej, 
budowę budynku warsztatów szkolnych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45214200 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Garbatka-Letnisko ul. Kolejowa i ul. Zofii Sztobryn, działka o numerze ewidencji geodezyjnej gruntu 509/6, 
obręb ewidencyjny 0011 Garbatka Północ, jednostka ewidencyjna: 140701_2 Garbatka-Letnisko,

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana 
Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej 
obejmująca:
— budowę budynku szkoły,
— budowę budynku internatu (bursy),
— budowę budynku sali gimnastycznej,
— budowę budynku warsztatów szkolnych z zewnętrznym trakiem, odciągiem trocin i suszarnią kontenerową,
— budowę łączników między budynkami,
— budowę przyłączy: wodociągowego ze studnią wodomierzową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
kanalizacji technologicznej z separatorem tłuszczów, kanalizacji telekomunikacyjnej,
— budowę instalacji gazowej, wodociągowej, z.w., c.w.u., c.c.w.u, c.o., c.t., w.l., wody hydrantowej, elektrycznej 
nN zasilania obiektów i zasilania urządzeń zewnętrznych, elektrycznej nN oświetleniowej z oprawami słupowymi 
i doziemnymi,
— budowę instalacji dolnego źródła ciepła z odwiertami pionowymi i studniami rozdzielaczy,
— budowę podziemnego, rezerwowego przeciwpożarowego zbiornika wody ze stanowiskiem czerpania wody i 
nasadami hydrantowymi oraz dwóch zbiorników podziemnych wody deszczowej,
— przebudowę kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN PGE Dystrybucja S.A.,
— przebudowę kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrzno-kablowej Orange S.A.,
— budowę dojazdów, dojść i parkingów,
— budowę miejsca ładowania samochodów elektrycznych,
— gospodarkę drzewostanem z wycinką kolidujących drzew,
— niezbędną niwelację terenu,
— budowę obiektów małej architektury, miejsca gromadzenia odpadów stałych, ogrodzenia działki budowlanej z 
bramami i furtkami,
— przygotowanie dokumentacji umożliwiającej Zamawiającemu uzyskanie koncesji na wytwarzanie i sprzedaż 
energii elektrycznej w kogeneracji gazowej oraz wsparcie techniczne i merytoryczne na etapie ewentualnych 
uzupełnień,
— przygotowanie ewentualnej dokumentacji do Operatora energii elektrycznej w celu zawarcia/zmiany umowy,
— przygotowanie ewentualnej dokumentacji do Gazowni w celu zawarcia/zmiany umowy,
— przygotowanie wniosku do URE o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej,
— opracowanie instrukcji eksploatacji zgodnie z wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. z 2003 r. nr 135 poz. 1269),
— wszelkie odbiory wymagane przez Państwową Straż Pożarną, Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Państwową 
Inspekcję Pracy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, i inne niezbędne do uzyskania decyzji 
zezwalającej na eksploatacje urządzeń i pozwolenie na użytkowanie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie okresu gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Zamawiający w postępowaniu wskazuje warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
2) zdolności technicznej lub zawodowej

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ (dokumenty zamówienia)

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/09/2021
Czas lokalny: 09:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 24/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
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https://miniportal.uzp.gov.pl/

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje na:
1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy,
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone 2 i 3 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/08/2021
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