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Ogłoszenie

Numer

2020-3995-10258

Id

10258

Powstaje w kontekście projektu

RPPD.03.03.01-20-0233/19 - Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Białymstoku

Tytuł

Remont 4 sal lekcyjnych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. 
Henryka Sienkiewicza w Białymstoku przy ul. Ciepłej 32 w ramach 
projektu „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku”

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie terminów wykonania 
przedmiotu umowy, jeżeli niedotrzymanie terminu/terminów umownych przez Wykonawcę będzie 
następstwem: 
1)�okoliczności niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy (w szczególności 
konieczności wykonania dodatkowych robót niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty, 
których wykonanie warunkuje prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy), w tym jeżeli nastąpi wstrzymanie 
wykonywania robót przez właściwy organ administracji publicznej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
2)�okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w szczególności w związku z 
koniecznością dokonania zmian, jak również będącej wynikiem zmiany przepisów prawa, obowiązujących 
norm w zakresie, w jakim okoliczności mają wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, w tym 
również w związku ze zleceniem robót zamiennych lub dodatkowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub 
zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, 
3)�wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych, ponadprzeciętnych i ponadnormatywnych (odbiegających od 
typowych) warunków atmosferycznych (niemożliwych do przewidzenia na datę zawierania umowy) 
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 
określonej umową, normami lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
4)�opóźnienia w przekazaniu placu gdzie mają być przeprowadzone prace z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, 
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5)�wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 
2. Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy winien być adekwatny do przyczyny powstania 
konieczności jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien być uwzględniać czas 
trwania przeszkody. 
3. Każdorazowo zmiana umowy wymaga zgodnej woli Stron, a wskazane w niniejszym rozdziale podstawy 
jej dokonania nie stanowią obowiązku dokonania zmian, lecz uprawnienie Stron.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-10-08
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy
4. Załącznik nr 3 Wykaz robót
5. Załącznik nr 4 Projekt umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-10-08

Data ostatniej zmiany

2020-10-08

Termin składania ofert

2020-10-19

Planowany termin podpisania umowy

2020-10

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka 
Sienkiewicza w Białymstoku
Ciepła 32
15-472 Białystok
NIP: 5422925131

Osoby do kontaktu

Krzysztof Hus
tel.: 85 6515855
e-mail: przetargi@ckubialystok.pl
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Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Prace remontowe zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria

Roboty budowlane

Opis

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont 4 sal lekcyjnych Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku przy ul. Ciepłej 32 w ramach projektu 
„Akademia rozwoju kompetencji zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Białymstoku”
2. Celem prac remontowych jest adaptacja i dostosowanie 4 sal na pracownie: multipracownia, 
hydrografiki, metrologii, przedsiębiorczości.
3. Zakres prac obejmuje:
3.1 Sala 14 pierwsze piętro (pow. sali: ok. 49,02 m2 (5,70 m x 8,60 m) , wysokość ok. 3,20 m)
- oświetlenie (wymiana oświetlenia na led) - 6 lamp,
- sieć LAN (modernizacja instalacji dostosowanie do 20 stanowisk komputerowych + 1 nauczyciel, 
gniazdka, przewody, kanały kablowe, montaż, pomiar),
- rzutnik - podłączenie (instalacja + podłączenie, instalacja, przewody AC, przewody video, kanały 
kablowe),
- instalacja AC niskiego napięcia (modernizacja  instalacji dostosowanie do 20 stanowisk 
komputerowych + 1 nauczyciel + 3 gniazda rezerwowe, gniazdka, przewody, kanały kablowe, montaż, 
pomiar),
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- remont sali (sufit + ściany, glefy), szpachlowanie, gruntowanie, malowanie, ukrycie rur (płyta GK), 
obudowa parapetów (4 szt.)
- rolety okienne w kasecie szt. 16
3.2 Sala 16 pierwsze piętro (pow. sali: ok. 49,88 m2 (5,70 m x 8,75 m) , wysokość ok. 3,20 m)
- oświetlenie (wymiana oświetlenia na led) - 6 lamp,
- sieć LAN (modernizacja instalacji dostosowanie do 20 stanowisk komputerowych + 1 nauczyciel, 
gniazdka, przewody, kanały kablowe, montaż, pomiar),
- instalacja AC niskiego napięcia (modernizacja  instalacji dostosowanie do 20 stanowisk 
komputerowych + 1 nauczyciel + 3 gniazda rezerwowe, gniazdka, przewody, kanały kablowe, montaż, 
pomiar),
- podłoga – ułożenie wykładziny PCV
- remont sali (sufit + ściany, glefy), szpachlowanie, gruntowanie, malowanie, ukrycie rur (płyta GK), 
obudowa parapetów (4 szt.)
- rolety okienne w kasecie szt. 16
3.3 Sala 31 trzecie piętro (pow. sali: ok. 49,00 m2 (5,60 m x 8,75 m) , wysokość ok. 3,20 m)
- oświetlenie (wymiana oświetlenia na led) - 6 lamp,
- sieć LAN (modernizacja instalacji dostosowanie do 20 stanowisk komputerowych + 1 nauczyciel, 
gniazdka, przewody, kanały kablowe, montaż, pomiar),
- instalacja AC niskiego napięcia (modernizacja  instalacji dostosowanie do 20 stanowisk 
komputerowych + 1 nauczyciel + 3 gniazda rezerwowe, gniazdka, przewody, kanały kablowe, montaż, 
pomiar),
- podłoga – ułożenie wykładziny PCV
- obudowa parapetów (4 szt.)
- rolety okienne w kasecie szt. 16
3.4 Sala 33 trzecie piętro (pow. sali: ok. 48,45 m2 (5,70 m x 8,50 m) , wysokość ok. 3,20 m)
- oświetlenie (wymiana oświetlenia na led) - 6 lamp,
- sieć LAN (modernizacja instalacji dostosowanie do 20 stanowisk komputerowych + 1 nauczyciel, 
gniazdka, przewody, kanały kablowe, montaż, pomiar),
- 5 gniazd podłogowych pod tzw. wyspę,
- instalacja AC niskiego napięcia (modernizacja  instalacji dostosowanie do 20 stanowisk 
komputerowych + 1 nauczyciel + 3 gniazda rezerwowe, gniazdka, przewody, kanały kablowe, montaż, 
pomiar),
- podłoga – ułożenie wykładziny PCV
- remont sali (sufit + ściany, glefy), szpachlowanie, gruntowanie, malowanie, ukrycie rur (płyta GK), 
obudowa parapetów (4 szt.)
- rolety okienne w kasecie szt. 16
4. Wykonawca do każdej pracowni przekaże Zamawiającemu dokumentację z przeprowadzonych 
pomiarów elektrycznych.
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Okres gwarancji

Zamawiający wymaga udzielenia min. 3-letniej gwarancji na całość przedmiotu zamówienia.

Kody CPV

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze 
szkolnictwem
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45442100-8 Roboty malarskie

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Białystok

Gmina

Białystok

Miejscowość

Białystok

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2021-02-28

Opis

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2021 r.
Zamawiający wymaga aby prace remontowe i adaptacja pracowni następowała sukcesywnie tj. 
Wykonawca po ukończeniu prac i odbiorze przez Zamawiającego danej pracowni może rozpocząć 
prace w kolejnej pracowni.

Czy występuje płatność częściowa

TAK
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Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać wykonanie nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości 
minimum 100 000  PLN brutto (słownie: sto  tysięcy złotych), polegającej na budowie i/lub 
przebudowie budynku wraz z instalacjami; 
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca złoży: wykaz robót budowlanych wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (na lub wg załącznika nr 
3 do Zapytania),  z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, 
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - inne dokumenty;

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1.�W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi 
powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany 
jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 
do niniejszego zapytania ofertowego. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a 
Wykonawcą polegające w szczególności na:
a)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)�posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
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d)�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia 
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena ofertowa  - 80%
ocena ofert w kryterium „cena ofertowa” (maks. 80 pkt),nastąpi wg następującego wzoru:
(cena minimalna/cena oferowana) x 80 pkt
gdzie 1% = 1 pkt

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

okres gwarancji - 20%
ocena ofert w kryterium „gwarancja” (maks. 20 pkt) nastąpi wg następującego sposobu:
3 lata   -  0 pkt
4 lata   -  10 pkt
5 lat   -  20 pkt
gdzie 1% = 1 pkt

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-10-08 - data opublikowania
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-> 2020-10-19 - termin składania ofert

-> 2020-10 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2021-02-28 - Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / 1. Przedmiotem niniejszego 
zamówienia jest remont 4 sal lekcyjnych Centrum Kształcenia Ustawicznego ...  / występuje płatność 
częściowa

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / 1. Przedmiotem niniejszego 
zamówienia jest remont 4 sal lekcyjnych Centrum Kształcenia Ustawicznego ...


