
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia
pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” (..)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

1.3.) Oddział zamawiającego: MOMP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351530803

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zygmunta Augusta 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-504

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: momp@momp.malopolska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://momp.malopolska.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn.
„Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” (..)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8ea9230-bfab-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00069681/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-31 14:55
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00069452/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla
przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności
publicznej” budynek MOMP w Krakowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://momp.malopolska.pl/przetargi-konkursy-2/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://momp.malopolska.pl/przetargi-konkursy-2/
oraz
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Złożenie
oferty wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w Dziale XI pkt 6 i 7 SWZ oraz jej
wycofanie odbywa się przy użyciu miniPortalu zamieszczonego na stronie internetowej
https://miniportal.uzp.gov.pl/.

System miniPortal zapewnia bezpłatną możliwość szyfrowania ofert.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych
składających się na ofertę wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w Dziale XI pkt.
7 SWZ oraz jej wycofanie opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu zamieszczonej na
stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
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3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w Dziale XXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w Dziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: numer sprawy: DAT.21.1.2021 przetarg: DAT.TP.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,
obejmujące swym zakresem opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót
budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków
użyteczności publicznej” budynek Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie”, z
podziałem na:
1.1. ETAP I: wykonanie prac projektowych z pozyskaniem niezbędnych decyzji
administracyjnych (projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiORB, przedmiary robót
budowlanych, kosztorysy inwestorskie – dla robót budowlanych (ETAP II i III),
1.2. Etap II: wykonanie robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych,
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i dociepleniem piwnic, dociepleniem stropodachu wraz z
wymianą pokrycia dachu i robotami z tym związanymi oraz nadzór autorski – dla robót
budowlanych (ETAP II),
1.3. Etap III: wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą grzejników c.o., wymianą
oświetlenia wraz z fragmentami instalacji elektrycznej, robotami z tym związanymi oraz nadzór
autorski – dla robót budowlanych (ETAP III).
2. Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem
zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy (5 lat), z wyłączeniem opraw oświetleniowych
gdzie okres gwarancji winien wynosić 36 miesięcy (3 lata) zgodnie z warunkami określonymi 
w oświadczeniu gwarancyjnym. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem
przedmiotu zamówienia zostały określone w/we:
3.1. Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ,
3. 2. Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
3.3. Audycie budynku z dnia 06.02.2017 r., który stanowi załącznik nr 5 do SWZ,
3.4. Wniosku do RDOŚ z dnia 16.10.2017 r. o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego 
za gospodarkę wodną, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ,
3.5. Decyzji nr AU-2/6733/485/2017 z dnia 28.11.2017 r. Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, która stanowi załącznik nr 7 do SWZ,
3.6. Piśmie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie znak ZS.080.872.2017.AS z
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dnia 02.11.2017 r., które stanowi załącznik nr 8 do SWZ,
3.7. Piśmie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie znak OP-
II.6335.1137.2017.AF 
z dnia 25.10.2017 r. oraz Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów
Natura 2000, które stanowią załącznik nr 9 do SWZ,
3.8. Piśmie z dnia 16.10.2017 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie
dotyczącego wydania opinii na temat możliwości wykonania planowanych robót oraz Piśmie
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie z dnia 29.11.2017 r. znak
OZKr.5183.2198.2017.MTZ dopuszczające realizację prac z informacją o konieczności
uzyskania wyprzedzającego pozwolenia konserwatorskiego, które stanowią załącznik nr 10 do
SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną
odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały – waga
kryterium

4.3.6.) Waga: 40,00
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4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: 
1.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
należycie wykonał:
1.1.1 w ramach odrębnych umów co najmniej dwa (2) projekty budowlano-wykonawcze, gdzie
każdy z nich obejmował wykonanie termomodernizacji obiektu, w szczególności obejmował
zakres: docieplenia ścian zewnętrznych, wykonania izolacji przeciwwilgociowej, docieplenia
stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachu, wymianę grzejników c.o., wymianę oświetlenia
oraz instalacji elektrycznej, 
1.1.2 w ramach odrębnych umów, co najmniej dwie (2) roboty budowlane, każda na kwotę nie
mniejszą niż 400 000 zł brutto, każda polegającą na wykonaniu termomodernizacji obiektu w
szczególności związanej z dociepleniem ścian zewnętrznych, wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej, dociepleniem stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachu, wymianą
grzejników c.o., wymianą oświetlenia oraz instalacji elektrycznej. 

1.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:
1.2.1. co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia wymagane przepisami ustawy
Prawo Budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która
będzie pełniła funkcję Kierownika zespołu projektowego, 
1.2.2. co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia wymagane przepisami ustawy
Prawo Budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 
1.2.3. co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia wymagane przepisami ustawy
Prawo Budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej (tzw. „sanitarnej”) bez
ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, 
1.2.4. co najmniej jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia wymagane przepisami ustawy
Prawo Budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej (tzw. „elektrycznej”) bez
ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
1.2.5. co najmniej jedną (osobę) posiadającą uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo
Budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, 
1.2.6. co najmniej jedną (osobę) posiadającą uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo
Budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej (tzw. „sanitarnej”)
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
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kanalizacyjnych bez ograniczeń, 
1.2.7. co najmniej jedną (osobę) posiadającą uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo
Budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej (tzw.
„elektrycznej”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia
podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o
których mowa w Dziale V pkt 2 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Dziale
V pkt 3 SWZ, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1.1. wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, (dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy).

1.2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (dowodami, o których
mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty); 

1.3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Na ofertę składa się: 
1. Formularz oferty (wzór załącznik nr 1 do SWZ),
2. Oświadczenie (oświadczenia) z art. 125 ust. 1 Pzp (wzór załącznik nr 2 lub 11 do SWZ), 
3. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp (wzór załącznik nr 12 do SWZ – jeżeli dotyczy),
4. Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy),
5. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
6. Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
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6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium o
wartości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na czas związania ofertą, na zadach
opisanych w Dziale XIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, 
gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art.
118 Ustawy, warunek, o którym mowa w pkt. 3.1.1.1 lub 3.1.1.2 Działu V SWZ, musi zostać
spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę)
lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca.
2. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składnia oferty przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie
polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, warunek, o
którym mowa w pkt. 3.1.1. Działu V SWZ wykazywany na zasadach opisanych w pkt. 3.1.1.3
Działu V SWZ, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców
wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się
Wykonawca. 
3. W odniesieniu do warunków, o który mowa w pkt. w pkt. 3.1.1. SWZ niniejszego Działu SWZ,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają 
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w pkt. 1 Działu V SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzania zmian zostały określone w paragrafie 17
wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
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8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-18 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem -Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wnioskudostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-18 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Pełna nazwa zamówienia brzmi:
„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn.
„Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” budynek
Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie - II postępowanie”

II. Termin wykonania zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w następującym terminie: do 10 miesięcy
licząc od dnia zawarcia umowy, przy czym:
1.1. Termin wykonania prac projektowych z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych
(projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiORB, przedmiary robót budowlanych, kosztorysy
inwestorskie dla robót budowlanych (ETAP II i III)): do 4 m-cy, licząc od dnia zawarcia umowy, 
1.2. Termin realizacji robót budowlanych: 
1.2.1. zakres związany dociepleniem ścian zewnętrznych, wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej i dociepleniem piwnic, dociepleniem stropodachu wraz z wymianą pokrycia
dachu i robotami z tym związanymi oraz nadzorem autorskim -ETAP II): od dnia odbioru
dokumentacji, o której mowa w pkt. 1.1. Działu III SWZ: nie później niż do 10 miesięcy licząc od
dnia zawarcia umowy,
1.2.2. zakres związany z wymianą grzejników c.o., wymianą oświetlenia wraz z fragmentami
instalacji elektrycznej i robotami z tym związanymi oraz nadzorem autorskim - ETAP III): nie
później niż do 10 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
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