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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106442-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Stare Babice: Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
2021/S 043-106442

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Stare Babice
Adres pocztowy: ul. Rynek 32, pokój nr 18 – sekretariat
Miejscowość: Stare Babice
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-082
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@stare-babice.pl 
Tel.:  +48 227229536
Faks:  +48 227229536
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice
Adres profilu nabywcy: https://starebabice.bip.net.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli
Numer referencyjny: WIZiF.271.2.2021

II.1.2) Główny kod CPV
45214210 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w miejscowości Zielonki-
Parcela w gminie Stare Babice przy ul. Rekreacyjnej wraz z niezbędnymi inwestycjami towarzyszącymi. 
Inwestycje towarzyszące obejmują m.in.: realizację śmietnika, ogrodzonego placu zabaw, wiat rowerowych 
w terenie, elementów małej architektury jak kosze na śmieci i ławki. Projektowane też są utwardzenia takie 
jak chodniki, place, dojazd do budynku z parkingiem oraz połączenie komunikacyjne piesze z istniejącą 
infrastrukturą szkoły. Planowane jest również częściowe ogrodzenie terenu.
2. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Stare Babice

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w miejscowości Zielonki-
Parcela w gminie Stare Babice przy ul. Rekreacyjnej wraz z niezbędnymi inwestycjami towarzyszącymi. 
Inwestycje towarzyszące obejmują m.in.: realizację śmietnika, ogrodzonego placu zabaw, wiat rowerowych 
w terenie, elementów małej architektury jak kosze na śmieci i ławki. Projektowane też są utwardzenia takie 
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jak chodniki, place, dojazd do budynku z parkingiem oraz połączenie komunikacyjne piesze z istniejącą 
infrastrukturą szkoły. Planowane jest również częściowe ogrodzenie terenu.
2. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych i obejmuje wykonanie m.in. następujących robót:
1) likwidacje elementów istniejących zagospodarowania terenu:
a) wywiezienie ziemi i humusu znajdujących się w części zachodniej działki;
b) likwidację części istniejącego ogrodzenia wokół istniejącej szkoły od strony północnej i od strony zachodniej;
c) likwidację istniejącego placu zabaw z chodnikiem – plac zabaw należy przenieść w miejsce wskazane na 
rysunku zagospodarowania terenu;
d) likwidację pokazanych na rysunku zagospodarowania terenu części sieci kanalizacji deszczowej i sieci 
elektrycznej wraz z oświetleniem zewnętrznym, kolidujących z rozbudową – szczegóły wg odrębnych 
opracowań branżowych;
2) rozbudowa istniejącego kompleksu budynków szkoły o budynek na planie prostokąta z wewnętrznym 
dziedzińcem połączony dwoma łącznikami z istniejącym budynkiem szkoły:

a) teren projektowany (A-F-G-H-I-J-K-A) 8 996,36 m2;

b) projektowana powierzchnia zabudowy na całym terenie po rozbudowie 2 871,62 m2, w tym:

— budynek szkoły projektowany 2 844,56 m2,

— altana śmietnika 27,06 m2;

3) budowa nawierzchni utwardzonych ok. 4 444,61 m2, w tym:

a) drogi 1 820,41 m2;

b) chodniki i place 2 423,50 m2;

c) nawierzchnia bezpieczna placu zabaw 200,70 m2;
4) budowa ogrodzeń;
5) mała architektura i nawierzchnie patio wewnętrznego;
6) zieleń;
7) uzbrojenie terenu – przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, elektryczne, kanalizacja deszczowa.
3. Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, w szczególności: opis przedmiotu zamówienia 
i warunki jego wykonania, podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu, rodzaje oświadczeń 
i dokumentów jakie Wykonawca musi złożyć, kryteria oceny ofert dostępne, informacje dotyczące 
RODO są w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego https://
starebabice.bip.net.pl/ oraz https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice w zakładce „Zamówienia publiczne” / 
„Postępowania w sprawie zamówień publicznych”.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, w szczególności: opis przedmiotu zamówienia 
i warunki jego wykonania, podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu, rodzaje oświadczeń i 
dokumentów jakie Wykonawca musi złożyć, kryteria oceny ofert dostępne, informacje dotyczące RODO są w 
SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ dostępnej na stronie prowadzonego 
postępowania: https://starebabice.bip.net.pl/ oraz https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/04/2021
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/05/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/04/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

03/03/2021 S43
https://ted.europa.eu/TED

4 / 5

https://starebabice.bip.net.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice
https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice


Dz.U./S S43
03/03/2021
106442-2021-PL

5 / 5

Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w 
wysokości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert – w 
formie i na zasadach określonych w SWZ. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający działając w trybie art. 452 ust. 3 
ustawy Pzp ustala zabezpieczenie na poziomie 10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, gdyż jest 
to uzasadnione przedmiotem zamówienia, tj. rozbudową przepełnionej szkoły – powiększeniem o kolejny 
budynek – trzykondygnacyjny, połączony łącznikiem z istniejącą częścią. Wszystkie informacje dotyczące 
niniejszego postępowania, w szczególności: opis przedmiotu zamówienia i warunki jego wykonania, podstawy 
wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu, rodzaje oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi 
złożyć, kryteria oceny ofert dostępne, informacje dotyczące RODO, uzupełniające kody CPV, projektowane 
postanowienia umowy i inne szczegóły są w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dostępnych na stronie 
internetowej Zamawiającego https://starebabice.bip.net.pl/ oraz https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice w 
zakładce „Zamówienia publiczne” / „Postępowania w sprawie zamówień publicznych”.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/02/2021
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