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Gmina Miasto Zgierz: Modernizacja obiektów na terenie Miasta Zgierza. Część I: Zaprojektowanie i
wykonanie robót budowlano - montażowych, termomodernizacyjnych i modernizacyjnych budynków
komunalnych w ramach 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
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 %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzy l/powierzy li 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
Pawia 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
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
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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:
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

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

II.l) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja obiektów na terenie Miasta Zgierza.
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Część I: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano - montażowych, termomodernizacyjnych i
modernizacyjnych budynków komunalnych w ramach projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków
zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza"
Numer referencyjny: IR.271.16.2018
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:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
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: Przedmiotem
zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj", polegająca na
wykonaniu dokumentacji projektowej i robót budowlano-montażowych termomodernizacyjnych i
modernizacyjnych budynków komunalnych w ramach projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków
zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie miasta Zgierza", współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w oparciu
o program funkcjonalno-użytkowy, audyty energetyczne budynków oraz opinie techniczne, będące
załącznikiem do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Przy projektowaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz
pomieszczeń węzła cieplnego należy uwzględnić wytyczne uwzględnione w protokołach stanowiących
załączniki 5 i 6 do opisu przedmiotu zamówienia, a także mapy lokalizujące przyłącza stanowiące załącznik nr
7 do OPZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W ramach postępowania do realizacji
przewidziane są następujące budynki zasobu komunalnego podzielone na trzy części: Część nr 1:
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Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu komunalnego wykonanych w technologii tradycyjnej
wymienionych w poniższej tabeli. L.p. Nazwa budynku Adres budynku Forma ochrony indywidualnej 1
Budynek mieszkalno-usługowy (budynek frontowy wraz z przyległą oficyną) Zgierz, ul. Długa 16 - Rejestr
zabytków nieruchomych województwa łódzkiego - nr rej.: A/256 z 30.12.1967 r., - Gminna Ewidencja
Zabytków. 2 Budynek mieszkalno-usługowy (budynek frontowy) Zgierz, ul. Długa 18 - Rejestr zabytków
nieruchomych województwa łódzkiego - nr rej.: A/257 z 30.12.1967 r., - Gminna Ewidencja Zabytków. 3
Budynek mieszkalno-usługowy (budynek frontowy) Zgierz, ul. Długa 19 Obiekt nie podlega indywidualnej
ochronie. Część nr 2: Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu komunalnego wykonanych w
technologii drewnianej oraz tradycyjnej wymienionych w poniższej tabeli. L.p. Nazwa budynku Adres
budynku Forma ochrony indywidualnej 1 Budynek mieszkalny (budynek frontowy) Zgierz, ul. Długa 30
Gminna Ewidencja Zabytków. 2 Budynek mieszkalno-usługowy (budynek frontowy) Zgierz, ul. Długa 32
Obiekt nie podlega indywidualnej ochronie. Część nr 3: Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu
komunalnego wykonanych w technologii drewnianej wymienionych w poniższej tabeli. L.p. Nazwa budynku
Adres budynku Forma ochrony indywidualnej 1 Budynek mieszkalny (budynek frontowy) Zgierz, ul. Długa
22 Gminna Ewidencja Zabytków. 2 Budynek mieszkalny (budynek frontowy) Zgierz, ul. Długa 40 Gminna
Ewidencja Zabytków. 3 Budynek mieszkalno-usługowy (bud frontowy) Zgierz, ul. Długa 41 Gminna
Ewidencja Zabytków. Uwaga: a) Zamówienie obejmuje termomodernizację i przebudowę istniejących
obiektów historycznych, znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej - zespołu urbanistycznoarchitektonicznego ulicy Długiej z 1 poł. XIX wieku, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych
województwa łódzkiego pod nr rej.: A/225 z 30.12.1967 r. b) Wykonawcę obowiązują wymagania określone
w audytach energetycznych oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w zakresie budynków objętych
niniejszym postępowaniem, c) Budynki użyteczności publicznej, tj. Urząd Miasta Zgierza, Urząd Stanu
Cywilnego i Hala Sportowa MOSiR ujęte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik do
opisu przedmiotu zamówienia, nie są objęte niniejszym postępowaniem. 4. DODATKOWE INFORMACJE
DODYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający informuje, że: - we wszystkich obiektach
objętych niniejszym zamówieniem jest łącznie 14 szt. pieców kaflowych; - liczba lokali w poszczególnych
budynkach wynosi: ul. Długa 16 Liczba lokali mieszkalnych - 15 Liczba lokali użytkowych - 3 ul. Długa 18
Liczba lokali mieszkalnych - 11 Liczba lokali użytkowych - 1 ul. Długa 19 Liczba lokali mieszkalnych - 6
Liczba lokali użytkowych - 1 ul. Długa 22 Liczba lokali mieszkalnych - 7 Liczba lokali użytkowych - 0 ul.
Długa 30 Liczba lokali mieszkalnych - 8 Liczba lokali użytkowych - 0 ul. Długa 32 Liczba lokali
mieszkalnych - 13 Liczba lokali użytkowych - 2 ul. Długa 40 Liczba lokali mieszkalnych - 8 Liczba lokali
użytkowych - 0 ul. Długa 41 Liczba lokali mieszkalnych - 9 Liczba lokali użytkowych - 1 - Wykonawca
będzie zobowiązany do rozprowadzenia instalacji po lokalach; - liczniki ciepła oraz c.w.u. muszą posiadać
funkcję zdalnego odczytu; - remont klatki schodowej w budynku przy ul. Długiej 16, o którym mowa w
wytycznych konserwatorskich z 23 czerwca 2015 r., nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.
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Jednocześnie Dopuszcza się zabudowę klatki schodowej wraz ze wstawieniem nowych drzwi, po uzyskaniu
zgody Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ŁWKZ); - zamawiający wymaga demontażu
wszystkich pieców węglowych. Możliwa jest rozbiórka pieców kaflowych z odzyskiem materiału (tj. kafli)
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej (MPGM) w ramach prowadzonych prac
remontowych na budynkach komunalnych; - starą instalację antenową na budynkach objętych przedmiotem
zamówienia należy zdemontować i wykonać punkty zbiorcze; - po stronie Wykonawcy, jako część przedmiotu
zamówienia, leży wykonanie pomieszczeń przeznaczonych na węzły. Polska Grupa Energetyczna (PGE)
wykonuje przyłącze do węzła. Po stronie Wykonawcy będzie leżało również wykonanie innych przyłączy
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania węzła; - podział lokalizacji węzłów względem budynków
przedstawia się następująco: Długa 18, 19, 32 - w piwnicach, Długa 22 - wybudowanie pomieszczenia na
terenie nieruchomości, Długa 30 - podłączenie do węzła w budynku przy ul. Długiej 32, Długa 40 podłączenie do węzła w budynku przy PI. Kilińskiego 1, Długa 41 - pomieszczenie w budynku przy
przybudówce przeznaczonej do likwidacji, zgodnie z punktem poniżej; - w zakres przedmiotu zamówienia
wchodzi rozbiórka przybudówki zlokalizowanej od strony podwórza budynku komunalnego przy ul. Długiej
41 oznaczonej na mapie dotyczącej tego budynku, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego opisu przedmiotu
zamówienia; - proporcje względem funkcji pełnionej przez strych w poszczególnych budynkach, tj.
mieszkalnej lub użytkowej, rozumianej jako przestrzeń wspólna możliwa do wykorzystania przez
mieszkańców i zarządcę, są następujące: Długa 16 (front i oficyna) - strych całkowicie pełni funkcję
użytkową, Długa 18 - strych pełni funkcję użytkową w ok. 1/3 pow., a w pozostałej pełni funkcję mieszkalną,
Długa 19 - strych pełni funkcję użytkową w ok. 1/2 pow., a w pozostałej pełni funkcję mieszkalną, Długa 22 strych pełni funkcję użytkową w ok. 1/4 pow., a w pozostałej pełni funkcję mieszkalną, Długa 30 - strych
pełni funkcję użytkową w ok. 1/4 pow., a w pozostałej pełni funkcję mieszkalną, Długa 32 - strych pełni
funkcję użytkową w ok. 2/3 pow., a w pozostałej pełni funkcję mieszkalną. Długa 40 - strych pełni funkcję
użytkową w ok. 1/4 pow., a w pozostałej pełni funkcję mieszkalną. Długa 41 - strych pełni funkcję użytkową
w ok. 1/4 pow., a w pozostałej pełni funkcję mieszkalną; - w przypadku budynku komunalnego przy ul.
Długiej 16 garaż przylegający do budynku oficyny zostanie docelowo usunięty przez MPGM przed
rozpoczęciem prac przez Wykonawcę, a ściana budynku na sąsiedniej działce (tj. od strony podwórza budynku
przy ul. Długiej 18) również podlega ociepleniu; - w przypadku budynku komunalnego przy ul. Długiej 18
izolacja termiczna ścian lokali znajdujących się na poddaszu nie wchodzi w zakres Zamówienia, jednakże w
zakresie ścian część zamówienia stanowią inne prace określone w PFU, obejmujące między innymi: prace
odtworzeniowe i wykończeniowe na elewacji, w tym naprawę tynków i malowanie elewacji; - w przypadku
budynku komunalnego przy ul. Długiej 19 ocieplić należy ścianę od strony podwórza oraz całość pomalować;
- w przypadku budynków komunalnych przy ul. Długiej 22 i 40 zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi,
wraz z odtworzeniem okien należy odtworzyć okiennice według wzoru lub badań ikonograficznych. Kwestia
ta będzie wymagała uzgodnień z ŁWKZ. Żaluzje zarówno w tych, jak i pozostałych obiektach objętych
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