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GMINA MIASTO ZGIERZ

Ogłoszenie nr 603668-N-2017 z dnia 2017-10-20 r.

offlSŁ7143n56

Gmina Miasto Zgierz: Modernizacja obiektów na terenie Miasta Zgierza. Część II: Modernizacja Hali
Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 - II etap, w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej MOSiR przy ul. Wschodniej oraz boiska
piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu" oraz projektu pn.:
„Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie
miasta Zgierza"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn.: „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie
miasta Zgierza", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 oraz zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej
MOSiR przy ul. Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w
Zgierzu", współfinanowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji
infrastruktury sportowej - edycja 2017
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,
lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie,
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
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SEKCJA I; ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
1.1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Zgierz, krajowy numer identyfikacyjny 472057721, ul. Plac Jana
Pawła II 16 , 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427162854 w. 200, 7143200, e-mail
estasiak@umz.zgierz.pl, faks 427 143 203.
Adres strony internetowej (URL): www.umz.zgierz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
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zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.umz.zgierz.pl/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Inny sposób: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oferta
winna być złożona w nieprzezroczystym opakowaniu (np. w kopercie zewnętrznej) w sposób określony w
SIWZ
Adres:
Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie
są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja obiektów na terenie Miasta Zgierza.
Część II: Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 - II etap, w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej MOSiR przy ul. Wschodniej
oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu" oraz projektu pn.:
„Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta
Zgierza"
Numer referencyjny: IR.271.28.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań Jaw przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: A/Przedmiot
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Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń i wymiana instalacji wewnętrznych Hali
MOSiR wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia, realizowana w ramach II etapu modernizacji Hali
Sportowej MOSiR w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2, współfinansowanej w ramach projektu pn.:
„Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta
Zgierza", ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz
zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej MOSiR przy ul.
Wschodniej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu", ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej edycja 2017. Objęte niniejszym zamówieniem roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową i decyzją pozwolenia na budowę, stanowiącymi załącznik nr 1, specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót (załącznik nr 2), sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i aktualnie obowiązującymi normami i
przepisami oraz z najwyższą starannością, jak również w sposób kompletny z punktu widzenia celu jakiemu
mają służyć. Dokumentacja projektowa zawarta w załączniku nr 1 obejmuje: a) Projekt Budowlany pt.
„Przebudowa pomieszczeń i wymiana instalacji wewnętrznych istniejącej hali sportowej z wyłączeniem płyty
boiska, trybun oraz galerii. Zagospodarowanie najbliższego otoczenia hali", opracowany przez Firmę
Projektowo-Budowlaną architekt Janusz Patora - luty 2017 r. b) Projekt Wykonawczy pt. „Przebudowa
pomieszczeń i wymiana instalacji wewnętrznych istniejącej hali sportowej z wyłączeniem płyty boiska, trybun
oraz galerii. Zagospodarowanie najbliższego otoczenia hali", opracowany przez Firmę Projektowo-Budowlaną
architekt Janusz Patora - marzec 2017 r. c) Projekt budowlany instalacji sanitarnych pt. „Roboty
modernizacyjne w obrębie hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wschodniej 2 w
Zgierzu - Etap II - instalacja wody, c.w.u., kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej", jednostka opracowująca: Pracownia Projektowa GJ inż. Jacek Głowacki - marzec 2017 r. d)
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej pt. „Przebudowa pomieszczeń i wymiana instalacji wewnętrznych
istniejącej Hali Sportowej MOSiR", jednostka projektowa: mgr inż. Maciej Bukowski - marzec 2017 r. Zakres
rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje: 1. Przebudowę szatni i innych pomieszczeń towarzyszących
oraz dostosowanie ich do aktualnie obowiązujących norm i przepisów, w tym: a) rozbiórkę części ścianek
działowych, budowę nowych ścianek działowych z wprowadzeniem nowych podziałów pomieszczeń: w
systemie suchej zabudowy z płyt GKB / GKBI - grubość konstrukcji 7,5 cm - (profile CW 75 i UW 75 z
wykończeniem podwójną warstwą płyt g-k), izolację akustyczną: wełna mineralna do izolacji akustycznej, gr.
75 mm; b) izolację termiczną ścian oddzielających korytarz od obecnej płyty boiska; c) całkowite skucie
posadzek parteru (z wyłączeniem płyty boiska), wykonanie nowych warstw posadzkowych z uwzględnieniem
ułożenia nowej powłoki hydroizolacyjnej oraz warstwy izolacji termicznej; d) wykonanie 4 sztuk nowych
schodów z płyty boiska (ok. -0,07 m) na galerię/trybuny (+3,83 m); e) wykonanie 2 sztuk schodów z poziomu
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obniżonego parteru (-1,00 tn) na poziom płyty boiska (- 0,07 m); f) wykonanie nowego stropu w poziomie
płyty boiska (-0,07 m) nad częścią obniżonego parteru, wykonanie pochylni niwelujących różnicę między
płytą boiska a korytarzem na poziomie +/-0,00 m; g) rozbiórkę schodów w 'małym łuku' od strony
południowo-zachodniej, wykonanie nowego stropu w miejscu w/w schodów oraz szybu pierwotnie
przewidzianego pod montaż wind. 2. Wymianę instalacji wewnętrznych: a) demontaż wszystkich istniejących
elementów instalacji z wyłączeniem urządzeń nawiewu mechanicznego centralnego ogrzewania; b) wykonanie
nowej instalacji elektrycznej; c) wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej; d) wykonanie nowej
instalacji centralnego ogrzewania; e) wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej dla wszystkich
pomieszczeń z wyłączeniem płyty boiska (wentylacja płyty przewidziana w kolejnym etapie) wraz z
zamontowaniem odpowiednich central wentylacyjnych. 3. Wykończenia wewnętrzne: a) wykonanie
wykończenia powierzchni posadzek: - w ciągach komunikacyjnych, w szatniach i innych pomieszczeniach
suchych położenie posadzki epoksydowej ze wskazaniem na antypoślizgową, - w pomieszczeniach mokrych
(toalety i zaplecza sanitarne) wykończenie gresem; b) wykonanie wykończenia powierzchni ścian i sufitów: w pomieszczeniach suchych: płyty karton-gips na stelażu, łączenia szpachlowane gipsem i wzmocnione taśmą
zbrojącą, opcjonalnie gips szpachlowy na całej powierzchni płyty, wykończony gładzią gipsową, malowanie
farbą emulsyjną, - w wyjściach ewakuacyjnych na piętrze: wzmocnienie narożników, wykończenie gładzią
gipsową, malowanie farbą emulsyjną, - w pomieszczeniach mokrych: wykończenie glazurą do wysokości 2 m;
c) wymiana i uzupełnienie stolarki drzwiowej (wg rysunków); d) odnowienie barierek wewnętrznych: oczyszczenie i nałożenie powłok antykorozyjnych oraz nawierzchniowych, - wymiana wypełnienia przęseł z
poliwęglanu na szkło hartowane, uzupełnienie pustych przęseł; 4. Zapewnienie nowego wyposażenia: a)
sanitarnego: - ustępy (w tym dla niepełnosprawnych), - umywalki (w tym dla niepełnosprawnych), - prysznice
(w tym dla niepełnosprawnych), - lekkie kabiny systemowe odgradzające poszczególne ustępy oraz prysznice;
b) szatni: - moduły szatniowe dla szatni drużynowych, - spawane szafki szatniowe dla pozostałych szatni (w
tym dla niepełnosprawnych); c) nowe wykończenie i wyposażenie sauny. 5. Zagospodarowanie najbliższego
otoczenia hali oraz pozostałe roboty zewnętrzne: a) wykonanie przejść bocznych i przestrzeni przed halą z
kostki brukowej; b) wykonanie muru oporowego od południowej strony hali zapobiegającego osypywaniu się
gruntu; c) wykonanie oświetlenia zewnętrznego; d) wykonanie zabezpieczenia budynku hali: - nieinwazyjna
wizualnie siatka odgradzająca boczne ściany i wiązary, o wysokości około lm, - słupki uniemożliwiające
parkowanie samochodów bezpośrednio przed budynkiem od strony północnej; e) dostosowanie obróbki
wiązarów do wyglądu nowej elewacji panelowej wykonanej w etapie 1: - wymiana blach osłaniających na
dopasowane jakością i kolorystyką do paneli elewacyjnych, - wymiana obróbek blacharskich ukośnych i
poziomych drewnianych belek konstrukcyjnych na dopasowane jakością i kolorystyką do paneli elewacyjnych,
- odnowienie, zabezpieczenie przed rdzą i malowanie na odpowiednio dobrany kolor podkonstrukcji osłon oraz
metalowych stóp wiązarów; f) Wykonanie przy dwóch wyjściach ewakuacyjnych pochylni niwelujących
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