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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy , ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj. 
zachodniopomorskie, tel. (091) 38 62 624. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewal.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokończenie budowy toalety w 
Pobierowie, Gmina Rewal. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie: 
Elewacja zewnętrzne: - w strefie przyziemia budynku, tynk cementowy malowany farbą 
akrylową, kolor: RAL7043, w strefie przyziemia wykonać otwory do cyrkulacji powietrza z 
kratkami szczelinowymi - z kasetonów elewacyjnych ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, 
polerowanej na wysoki połysk (efekt: lustro) wraz z niezbędną podkonstrukcją, (110m2 
powierzchni elewacji) - z paneli z kasetonów elewacyjnych z blachy, wraz z niezbędną 
podkonstrukcją, (265m2 powierzchni elewacji) - Obróbka blacharska ze stali nierdzewnej w 
kolorze elewacji (parapety, zwieńczenie attyki budynków, obróbka przy kominach, 
elementach systemów wywiewnych, świetlików dachowych), - Rzygacze deszczowe w 
bocznych elewacjach obiektów, - Wykonanie pomostu zewnętrznego z desek 
kompozytowych, kolor GRAFIT, ryflowanych z systemowym wykończeniem obrzeży, deski 
tarasowe kompozytowe, z niezbędną konstrukcją - drewnianym rusztem, Legary i belki 
drewniane (łączone mijankowo nad podporą) impregnowane ciśnieniowo - Obudowa pomostu 
zewnętrznego- pionowa ściana parawanowa o pionowym układzie desek tarasowych 
kompozytowych, mocowanych na ruszcie w licu nośnych słupów żelbetowych, uwaga: 
zachować maksymalny podcień ściany parawanowej w stosunku do krawędzi kładki, - 
Odwodnienie pomostu za pomocą odwodnienia liniowego, biegnącego w przestrzeni między 
kładką a poszczególnymi budynkami. Odpływ wody z odwodnienia zaprojektowano poza 



obrysem, aby nie naruszać fundamentów budynków. W odwodnieniu zaprojektowano 
oświetlenie LED - - rozwiązanie systemowe - oświetlenie LED montowane w korycie 
odwodnieniowym . - Wykonanie instalacji elektrycznej dla podświetlenia liniowego pomostu. 
- Zagospodarowanie terenu - pod kładką oraz wokół budynku usypanie terenu grysem o 
drobnej frakcji, zaplanować warstwę geowłókniny chroniącej przez niekontrolowanym 
rozrostem roślin, WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE - Ściany wewnętrzne a) Płytki 
ceramiczne na ściany z cegły w budynkach A oraz B (toalety damskie oraz toalety męskie). 
Płytki w kolorze jasnoszarym, 20x20 oraz w dolnej partii - 20x20. Część cokołowa ze stali 
nierdzewnej (na wysokość 10cm). W górnej partii ścian - tynk w kolorze ciemnoszarym - 
RAL 7043 oraz jasno szarym - RAL 7040. W strefie umywalek - wywinięcie ze stali 
nierdzewnej na ścianę. W pomieszczeniach technicznych ściany pokryć tynkiem w kolorze 
RAL 7040. b) Okładziny ścian wewnętrznych - na poszczególnych fragmentach ścian - 
montować laminaty ścienne z grafiką; c) Kabiny ustępowe - rozwiązanie systemowe, z płyty 
wiórowej (30mm), kolor jasno szary RAL 7040, wysokość 203cm, prześwit nad podłogą 
15cm; d) Tynk gipsowy na ściany z cegły w budynkach C oraz D (sklep oraz pomieszczenie 
nadzoru) - Sufity a) Sufity podwieszone w kolorze białym, z ukrytą wodoodporną konstrukcją 
oraz płyty GKF na ruszcie stalowym, grubość 15mm, wysokość sufitu podwieszonego 
300cm; b) Należy zaplanować klapy rewizyjne w celu dostępności do zasadniczych 
elementów instalacji wentylacyjnej. - Oświetlenie - zakup i montaż a) Oświetlenie w suficie 
podwieszonym Oprawy oświetleniowe, wymiar 600mm x600mm, szyba matowa, 
współczynnik IP65, dobór mocy oprawy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych; b) 
Oprawy oświetleniowe nad lustrami - Oświetlenie nadumywalkowe w postaci opraw 
podłużnych (współczynnik IP44, dobór mocy oprawy zgodnie z projektem instalacji 
elektrycznych, oprawy montować nad lustrami) c) Oprawy oświetleniowe w kabinach 
ustępowych Oprawy oświetleniowe montować w zaprojektowanej ramie umiejscowionej we 
wnęce nad stelażem podtynkowym, oprawa oświetleniowa, belka świetlówkowa, ramę 
obudować od dołu szkłem matowym, konstrukcja ramy wandaloodporna, dobór mocy oprawy 
zgodnie z projektem instalacji elektrycznych; - Podłogi Układ warstw wykończeniowych na 
żelbetowej płycie stropowej: W pomieszczeniach mokrych (budynek A - Toalety damskie, 
budynek B - Toalety męskie) a) gres - V klasa ścieralności, antypoślizgowy, kolor jasnoszary 
- dobierać w kolorze zbliżonym do koloru płytek ściennych; b) warstwa spadkowa - jastrych 
cementowy 3,5-4cm c) folia PE d) styropian - 10cm d) folia izolacyjna przeciwwilgociowa W 
pomieszczeniach suchych (sklep, pomieszczenie nadzoru) a) gres - V klasa ścieralności, 
antypoślizgowy, kolor jasnoszary - dobierać w kolorze zbliżonym do koloru płytek ściennych; 
b) warstwa spadkowa - jastrych cementowy 3,5-4cm c) folia PE d) styropian - 10cm d) folia 
izolacyjna przeciwwilgociowa W przedsionkach, w strefie wejściowej zaprojektowano 
wycieraczki wewnętrzne Posadzki i ścianki wykonać jako łatwo zmywalne. - Montaż 
wyposażenia łazienkowego i elementów aranżacji wnętrz.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.11.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
30.06.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie i przedstawić 
wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, polegającej na wykonaniu minimum jednej roboty 
budowlanej polegającej na wykonania robót budowlano/wykończeniowych 
obiektu o wartości minimum 100.000,00 zł - z podaniem rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że 
roboty zostały wykonane należycie 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien dysponować osobą z uprawnieniami Kierownika Budowy, 
który posiada wymagane uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 

• 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 

•  

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 

W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych przyczyn 
technologicznych powodujących konieczność całkowitego lub częściowego przerwania prac, 
co zostanie potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego, termin realizacji zamówienia 
zostanie przedłużony o analogiczną ilość dni kalendarzowych, na jaką roboty zostały 
przerwane. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.rewal.pl 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba 
zamawiającego, pok nr 5.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  10.05.2012 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, pok nr 6.. 

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 

 
 


