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Bydgoszcz: Termomodernizacja budynków przy Pl. Kościeleckich 

8, Al. Ossolińskich 12 i Chodkiewicza 30 blok E w Bydgoszczy 

Numer ogłoszenia: 124119 - 2012; data zamieszczenia: 05.06.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego , ul. Chodkiewicza 30, 85-064 

Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3419100, faks 052 3608206. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków przy Pl. 

Kościeleckich 8, Al. Ossolińskich 12 i Chodkiewicza 30 blok E w Bydgoszczy. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu 

zamówienia obejmuje: Zadanie I - budynek przy Pl. Kościeleckich 8 : - wymiana 142 szt. okien 

drewnianych, - odrestaurowanie 8 szt. wytypowanych okien (świadków historii), - renowacja drzwi 

zewnętrznych - 1 szt., - docieplenie poddasza, - docieplenie ościeży wewnętrznych okiennych, - 

regulacja instalacji c.o., - wymiana pokrycia dachu, - wymiana instalacji odgromowej. Zadanie 2 - 

budynek przy Al. Ossolińskich 12 - wymiana 105 szt. stolarki okiennej, - odrestaurowanie 38 szt. 

wytypowanych okien (świadków historii), - renowacja drzwi zewnętrznych - 3 szt., - docieplenie 

poddasza, - regulacja instalacji c.o., - wymiana pokrycia dachu, - wymiana instalacji odgromowej. - 

rozebranie wiatrołapu i montaż kurtyny powietrznej. Zadanie 3 - budynek przy ul. Chodkiewicza 30 

blok E. - wymiana 78 szt. stolarki okiennej, - docieplenie ścian, - docieplenie stropodachu, - 

regulacja instalacji c.o., - remont wejścia głównego, - przełożenie instalacji odgromowej.. 

http://www.ukw.edu.pl/


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4, 45.42.11.32-8, 45.41.00.00-4, 

45.11.13.00-1, 42.26.12.10-9, 45.32.10.00-3, 45.26.14.10-1, 45.26.25.20-2, 45.42.11.30-4, 

45.44.30.00-4, 45.26.13.20-3, 45.33.11.00-7, 45.31.23.11-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 03.06.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, 

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

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie co najmniej jedną 

robotę budowlaną związaną z termomodernizacją budynków, zakończoną przed terminem 

składania ofert. Wartość wykazanej roboty budowlanej - 1 mln. zł brutto. Zamawiający uzna, 

że warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykonał docieplenie budynku z wymianą 

stolarki okiennej. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, 

że dysponuje osobami (kadrą kierowniczą) zdolnymi do wykonania zamówienia, 

posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bądź 

odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 



U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2006, Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), w specjalnościach: - 

konstrukcyjno-budowlanej - bez ograniczeń, - instalacyjnej - w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez 

ograniczeń, - instalacyjnej - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych Kadra kierownicza musi legitymować się aktualnym wpisem na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U z 2001 Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). Osoby kierujące robotami w budynkach przy Al. 

Ossolińskich 12 i Pl. Kościeleckich 8 muszą posiadać uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych w obiektach zabytkowych, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 

na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do 

rejestru oraz badań architektonicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków 

Dz. U. Nr 150 poz. 1579. Osoby muszą wykazać się min. 2 - letnim doświadczeniem w 

pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót oraz legitymować się 

przynależnością do właściwej Izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.), 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 



potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone  

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami  

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień  

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 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 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 



wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień umowy za wyjątkiem: 1.1 zmiany terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy, który może nastąpić wyłącznie z powodu okoliczności 

przewidzianych w Art. 2 ust. 4 umowy, 1.2 zmiany osoby kierującej realizacją przedmiotu umowy, 



przedstawionej w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, 1.3 zmiany 

podwykonawcy zgodnie z postanowieniami Art. 5 niniejszej umowy. 2. Zmiany umowy, pod rygorem 

nieważności, wymagają formy pisemnej. 3. Prawa i obowiązki wynikające z umowy, a w 

szczególności zobowiązania finansowe, nie mogą być przekazane na rzecz osób trzecich, bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. Art. 2 ust. 4 umowy: Termin zakończenia robót może być 

przedłużony wskutek: 1.1. wystąpienia zdarzeń siły wyższej, co w rozumieniu niniejszej umowy jest 

zdarzeniem nadzwyczajnym, zewnętrznym i niemożliwym do uniknięcia nawet w przypadku 

maksymalnej staranności stron, uznanym przez Zamawiającego. Jeżeli w wyniku zaistnienia 

zdarzeń siły wyższej doszło do całkowitego lub częściowego zniszczenia robót objętych 

przedmiotem umowy przed ich odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje 

roszczenie o zapłatę za tę część lub całość robót, która uległa zniszczeniu, 1.2. wstrzymania 

realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy 

powstałych z winy Zamawiającego, które potwierdzone zostanie odpowiednią notatką spisaną z 

udziałem stron, 1.3. wystąpienia robót dodatkowych, związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a których wykonanie ma 

wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. Art. 5 umowy: PODWYKONAWCY 1. Zlecenie 

wykonania części prac podwykonawcy/ podwykonawcom nie ma wpływu na zobowiązanie 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części. 2. Wykonawca jest w pełni 

odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania podwykonawców 

(zawinione i niezawinione) w takim stopniu, jak za działania i uchybienia własne. 3. Rozliczenia z 

podwykonawcami prowadzi Wykonawca i odpowiada za ich terminowość. 4. Jeżeli Zamawiający 

stwierdzi, że kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości lub terminowości 

realizacji umowy, może żądać zmiany podwykonawcy . 5. Wprowadzenie nowego podwykonawcy / 

podwykonawców lub zmiana podwykonawcy/podwykonawców może nastąpić po przedstawieniu 

przez Wykonawcę projektu umowy/umów z podwykonawcą/ podwykonawcami. Zamawiający w 

terminie 7 dni od złożenia propozycji zmiany, zobowiązany jest wyrazić pisemnie zgodę, sprzeciw 

bądź zastrzeżenia. 6. Jakiekolwiek zmiany w zakresie umów z podwykonawcami wymagają 

każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego. 7. Podwykonawca nie może powierzyć wykonania 

przedmiotu umowy osobom trzecim. 8. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami stanowią załącznik 

nr 5 do umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.ukw.edu.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet 



Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Biuro ds. Zamówień Publicznych ul. Chodkiewicza 30, Instytut 

Pedagogiki Kwestura pokój 04, 85-064 Bydgoszcz. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

20.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy 

ul. Chodkiewicza 30, Sekretariat Kanclerza, pokój 108. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Termomodernizację budynków przy Pl. Kościeleckich 8, Al. Ossolińskich 12 

i Chodkiewicza 30 blok E w Bydgoszczy zadanie 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie I - budynek przy 

Pl. Kościeleckich 8 : - wymiana 142 szt. okien drewnianych, - odrestaurowanie 8 szt. 

wytypowanych okien (świadków historii), - renowacja drzwi zewnętrznych - 1 szt., - docieplenie 

poddasza, - docieplenie ościeży wewnętrznych okiennych, - regulacja instalacji c.o., - wymiana 

pokrycia dachu, - wymiana instalacji odgromowej.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4, 45.42.11.32-8, 45.41.00.00-4, 

45.11.13.00-1, 42.26.12.10-9, 45.32.10.00-3, 45.26.14.10-1, 45.26.25.20-2, 45.42.11.30-4, 

45.44.30.00-4, 45.26.13.20-3, 45.33.11.00-7, 45.31.23.11-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 03.06.2013. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Termomodernizację budynków przy Pl. Kościeleckich 8, Al. Ossolińskich 12 

i Chodkiewicza 30 blok E w Bydgoszczy - zadanie 2. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 2 - budynek przy 

Al. Ossolińskich 12 - wymiana 105 szt. stolarki okiennej, - odrestaurowanie 38 szt. 

wytypowanych okien (świadków historii), - renowacja drzwi zewnętrznych - 3 szt., - docieplenie 

poddasza, - regulacja instalacji c.o., - wymiana pokrycia dachu, - wymiana instalacji 

odgromowej. - rozebranie wiatrołapu i montaż kurtyny powietrznej.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4, 45.42.11.32-8, 45.41.00.00-4, 

45.11.13.00-1, 42.26.12.10-9, 45.32.10.00-3, 45.26.14.10-1, 45.26.25.20-2, 45.42.11.30-4, 

45.44.30.00-4, 45.26.13.20-3, 45.33.11.00-7, 45.31.23.11-0. 



 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 03.06.2013. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Termomodernizację budynków przy Pl. Kościeleckich 8, Al. Ossolińskich 12 

i Chodkiewicza 30 blok E w Bydgoszczy - zadanie 3. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 3 - budynek przy 

ul. Chodkiewicza 30 blok E. - wymiana 78 szt. stolarki okiennej, - docieplenie ścian, - 

docieplenie stropodachu, - regulacja instalacji c.o., - remont wejścia głównego, - przełożenie 

instalacji odgromowej.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4, 45.42.11.32-8, 45.41.00.00-4, 

45.11.13.00-1, 42.26.12.10-9, 45.32.10.00-3, 45.26.14.10-1, 45.26.25.20-2, 45.42.11.30-4, 

45.44.30.00-4, 45.26.13.20-3, 45.33.11.00-7, 45.31.23.11-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 03.06.2013. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
 


