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Ogłoszenie nr 574761 -N-20 i 7 Z dnia 201 7_08-2

1 r,

TorYarz}-st!ł,o Budownictwa spolecznego sp. z o.o.: Budo}va budynku mie§zkalnego

łvielorodzinn€go wraz z urządzeni^mi technicznymi i zagospodarowani€m
NIeh

terenu pr7ł ul.

offera w Ropcz]-cach

oGLoszt\lt o ZĄ\lÓ\\lE\lt

- Roboh hudoNlane

Zamieszczanic ogłoszcDia: ZamieszcZaiie obo\\iazko§e
ogIoszenic do§czy: Zamóuienia pubjicZnego
Zamówienie

dot"ycz}_'

projektu lub programu rTspółfinanso;;anego ze środków Unii

Europej§kicj
Nie

Naz}r a proj€ktu

lub programu

O żamórvicnie mogą ubiegać się

łr_-r

lącznie zakłady prac"v chronionej oraz §Ykonarł,c},,

któĘt,ch dZialalność, lub dziaInlność ich rvyodrębnionych organizacijnie jednostek, które
będą realizował}, zamówienic, obejmuje spoI€czną

i zarvodołr,ą integracię o§ób będących

członkami grup społecznie marginnlizo}!an},ch

Nie

Należ),podać minimalD},

pf ocento\\,T

wskażrik Zatrudnienia osób należących do.iednei lub więcej

kategorii. o których mol\a u, afi, 22 ust, 2 usta\łJ, Pzp. nie mnjejszy niż 30%, osób Zatrudnion"vch
przez zakładl,pracy chronioncj lub rł,l kolrau,có$, albo ichjednostki (\\,%)

sEKcJA

l: ZAMAW|AJACY

Postępowanie przeprort,adza ccntralnv zamawiając1,

\ie
Po§tępowanie przepro\Yadza podmiot, którcmu żamałr,iając} poltierzyl/połr,ierłli

pżeploł,łdzeniepostępołvnnia
Nie

https:/,1bzp.uzp.gov,pliZP4O0Podgladopublikorł.anego.aspx?id:aOOe7bd7-ad96-,łf16-.,,20l7-08-21
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Informacje na temat poamiotu

tt,l.e-u ,amałiający po\} ierł.Vporvierzyli

pro§,adzenie

postęporrania:
Po§tępo\r,anie je§t przeprowadzanełr,§pólnic przez zamawiających

Nie

.]eżeli tak, należ} wl,mienić zamarł,iając}ch, którzv \ł,spólnie przeprowadzają ptlstęporł,anie

oraz podać adres1, ich siedzib, kajorr,e numery idenrylikacl,jne oraz osobv do kontaktólv \rraz
Z

danymi do kontaktów:

Postęporłanic jcst przeprorvadzane łvspólnie z zama!łiającymi z innych państri

członkoł,śkichUnii Europejskiej
Nie

w prrr-padku przcpro}vadzania po§tępołvania }rśpólnie z Zama§injąc},mi

z innych

pań§trł,członko$skich Unii Europejskiej - mające za§tosowanie krajołe prał,o
zamórvień publicznych:

lnformacje dodatkowc:

l.

1)

NAZWA

I

ADRES: Towar4.str.vo Budo\mictwa $olecżnego sp.

Z o,o,,

krajoĘ numer

idenł,fikacin},69055756700000, uL ul, Parkowa ,ł2372. j9100 Ropczyce. wLlj,
podkarpackie. państwo PoIska. tcl. 172 218 l23. e-mail zarzad@tbs-ropcz},ce.pl" faks
1,72 2,18

I23.

Adres srony intemeto\\ej (URL): \Ął\Ąr,tbs-ropcz,vce.p]

Adles profi lu tabl,rłc"v:
Adres stron1, intenretowej pqd którym możlla uz},skać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
fotmatów plikólr, którc nie są ogólnie dostępnę
I. 2)

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inn}, (proszę okJeś]ić):

Konuna]na spółka prawa handlol,ego
1.3)

\\sPÓL\t l DZlELĄ\ll..

Z,ĄMÓ\Ą

Podział oborviązkórł, miedz1, zamav,iaj

lE\lĄ

ąc,"'

aeżrlirl,l].Czl);

mi w pr4padku lvspólnego przeprol\,adzania

postępowania. \r t)m rr prz;padku wspólnego plzcplo\\adzania postępoB,ania 7

zanawiającyni z

inn,",ch państrł,

czloŃowskich l]nii |uropejskicj

.jest odporviedzialn1, za przcprcWadzenie postępolvania.

(któr1- z zamalł,iających

cZ! i rvjakinr zakresie za

przeplo\ł,adzenie postępor.vania odporr,iadają pozostali zama\ł,iający. cz),żamo\\ienie

https:,1ózp.uzp.gov.p1,1ZP4O0PodgladopubIikol\'anego.aspx?id:aOOe7bd7-ad96-4iT6-.,.2017-08-21
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będzje udzie]anc przeż kżdego 7 zama\riając},ch indy\i,idualde, c4- zamóu,icnie zostanic
udzielone rł, imieniu i i,la żecz pozostah,ch Zanarviających)l
I.1)

KoMUNIKAcJA:

Nieograniczon]-, pelny i bezpośredni do§tęp do dokumcntów z postępo$,ania można
uzl skać pod adresem

(LRL)

Tak
$.\,!$,.

tbs-ropcz,rce.pl

Adles §tlon),interneto}r,ej, na której zamieszczona będzie
!r

spcc_"-fikacja istotnych

arunkórł zamówienia
Tak
u$a\, tbs-lopcZ,Y. ce.pl

Dostęp do dokumentów z po§tępo\łania jest ograniczonv - \}ięcej informacji można
uz},śkaĆ pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenic do udziału rr postęporvaniu należy przes"vłać:

Elektronicznie
Nie
adleś

Dopuszczone je§t prze§lnnie ofcń lub $,nioskół, o dopuszczenie do udziału rv
postępo* aniu

$ inn]- spo§óbi

Nie
lnny sposób:

\ł',vmagane jest przeslanic ol'crt lub $,nio§ków o dopu§zczcnie do udzialu w

po§tępowaniu w inn!- spośóbi
Iak

lnnv sposóbI
pocaą. osobiścic lub za pośrednict\\,em posłańca

hllps:i,/bzp.uzp.go\,.pl/ZP4O0PodgladOpublikou,anego.aspx?id=aOOe7bd7-ad96-4ff6-,,.20l7_08-21

Strona4zl8
Adrcs:
To\!aż,vs§!,o Budo$nicnva Spolecznego Sp, z o.o.. u]. Parkolra 1/3,39-100 Ropcrycc

Komunikaćja elektroniczna rĘ-maga korzyśtania Z narzędzi i urządzeń lub formatólv
plikółv, ktiire nie są ogólnie dostępne
Njc
Nieograniczony. pełny, bezpośredni i bezpłatn}, dostęp do t},ch narzędzi można uz},skać pod
adresem:

(URL)

SEKCJA ll: PRZEDMloT ZAMÓ\Ą lENlA

II.1) Naz-$,a nadana zamó$,ieniu przez zama\riająćego: Budou€

bud.lnku nrieszkalnego

wielolodzinnęgo \ł,raz z ulządzeniani teclmicznln'i i zagospodarorł,anicm terenu

przr,-'

ul.

Mehoffera lr Ropcrycach

\umer rel'crenc}

jn1,1

TBS/2l 812017

Przed rvszczęciem p(lstępowania o udzielenie zamówienia przeprorYadzono dialog
techniczny

Nie

lL2) Rodzaj Zamówienia:

Robot}, budowlane

II.3) Informacja o możliwościskladania ofert częścio}vYch
Zamórł,ienie podzielonc jcst na części:

Nie

ofeĄ,

lub wnioski o dopuszćzenie do udziaIu w postępowaniu można skladać łr,

odniesieniu do:

Zamałr iając}, zastrzcga §obie pra$o do udzielenia Iącznie następujących części lub grup
części:

Mak§},malna liczba częścizamół,ienin, na które moż€ zostać udziełlne zamónienie

jcdnemu \i}konł\rc},:

https|,"ńzp.u7ł.go\,,pl/ZP4O0Podgladopublikol\anego.aspx?id=aOOe7bd7-ad96-,łff6-.,.2017-08-2l
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ll.,l) Krótki opis przedmiotu zamórvienia (lielkość,ztlh,es, rodza/ i ilośćtlosttlw,
robót budol1,|unych

llń

7l8

ttsług lub

oh,eślenie iapotrz(hov,ania i vyllluguń 1a \!, przvpadku pańnerct\r,a

innoł,acyjnego - określenie zapotrzebo}vania na inno\łac\jny produkt! u§tugę lub roboty

budołłanel 1 . Pżedniotem

zamórł ienia pn, ,.Budorva bud,vnku nriesiłialnego

wie1olod7inncgo \ł,raz Z urzadzeniami technicznlmi i zagospodaro,,\,anienl tcrcnu pr7.\,ul.
\4chot'fęra u, Ropcz) cach". jest budowa blokrr mieszkalncgo r.viclolodzinnego. w Ropcz\.cach.

przy ul, Melrollira, na dzialkach o nr ew. 392i 11. 393i25 i

39,1,/8

oraz z plz}łaczami: \ł,odnvm,

kanalizacji sanitamej. złqczcm kablorłln na budl,Ńu i rł.ęzłenrcicpłorłrriczlm oraz
kanalizacją deszczową na działkach 392/11. 393125. 39]/]6. ]91/8. j94,19. 393/l6 rł,ramach
poz},skanego Z\\Totl]cgo \ł.sparcia finansowcgo udzielonego przez BaDk GospodaNt*a

Krajo\\,ego z lządo\rego proglamu popielania budorłnictrła mieszkanioĘ,ego. Budo\\,an)
bud,vnek

wielorodziml,to bud,lnck o 2,ł lokalach nlieszkalnych 5-kond,vgnacrjnl.

rv

całości

podpilł,niczorr1,. z 2 klatkanri scllodorrlmi i dachem płaskim, W budy]]ku zaprojektowano

mieszkania 2 i

3

pokojou,c, r]udynek \ll-posażonl,w instalacje elektryczne. teletecbn,. c.o,.

c\\uj rłod-kan. olaz \ncnt\ lacię. Zagospodarorł,anie działki obejnuje drogę uJc§nętrzną.
miejsca parkingo\re, chodniki. tęren ziclcni oraz elemenq,, małej architektury. 2. Szczcgółolł_v
zakrcs prac objęt}ch niniejsz1,1l zamórvienien określają, \\ lrolejności rr,źności.niniejs4 opis

plzcdmiotu Zamó\\ienia. dokrrnrentacja projektowa stano$iąca Załacznik Nr 2 do SlWZ.
spcc),fikacja techniczna $'.-konarlia j odbioru robót brrdorvlan),ch slano\ł,iąca załącznik Nr 3 do

SIWZ oraż przedmiary robót stano\\,iące Załqcznik Nr,ł do SIWZ, Przedmiary robót są
dokumęntem pomocnic4,n..a ilości rł, niclr podanc mają clraraktel orientac)in),, 3, Przcdn,iot
Zamówienia należ.v \ł,l konać zgodnie z oborł,iazującl,miprzepisanri w

BHP. PN przenosząc}mi normy

t_,.

m m. in, przepisami

eLLropejskie lub nonn innych palist\ł,czlonko\ł,skich

Fiuropeiskiego obszaru GoSpodarczego pizenoszących te normY. 7asadami \\iedzy technjcznei.

$,anu]liani tęchniczn,",nli \\)konania i odbioru rob(it, nalcz}1ą siarannością. \,lasci§q
organizacją. bezpiecznie i dobrze jakościo\\o. 'l, Użl,te prz"- rcalizacji robót nrateriaĘ rvinn1,
spełniać \\,ymagania okeślone \ł,afi, 10 Pra$,a budo$lanego oraz rvinnv posiadać dokurrrent1
pot$,icrdzające dopuszczenie do u4,tko$,ania i spełnienie odpowiednich norm. 5, Tam. gdzie
w dokumcntacii projektolrej lub przedmiarach. zosta}o wskazane pochodzenie (malka. znak

toq€],o\ł), ploducent, dostawca) nraterialólv lub \rskazano norm}," o którychnowa \\ art. 30

https:l/bzp,uzp.gov,pliZP4O0Podgladopublikorłanego.aspx?id:aOOe7bd7-ad96-,łff6-..,2017-08-21
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ust. 1 ustaw),PZp. Zan'lawiając}' doplLsżcza do żastoso\łani,l pr7-! realizacji Zamó\ĄicniLl
materiałów i roz\ł,iązań ró\rnoważn},ch pod \\,,Zględenl parametrórv tcclmicżn}ch. uż}lko\ł}ch
oraz cksploalac)jn!,ch. pod waruŃien. że zape\\,l]ią uzyskanic parametró\\ teclmicznych nie

gorszt.h od żałoźonvchł niniejszej spec),fikacii" po akcepracji przez Zamalviającego.
lamawiając}, dopuszcza j ednoczc śnie$,szclkic ich odpouiedniki r!nko\\ę njc gorszc niź
\\,skazane. W},kona$,ca. który po\\ołu.je się na ro^riąZania ró\\1,1o§Łżne jęst Zobo\Ą iązan}

\\Tkazać. żc ofero\łane prżez niego materia\,, urządzenia i robot1, budorłlane spcłniają
okrcślone przez Zana§,iająccgo \q,magania. Paramętn \\,skazanego przez Zanratr iają,:egt,

ułtkolł,e.fuŃcjonalne i

standardu przedstau,iąja rłarunki techniczne. eksp]oatac},inc,

ceclł istotnc

inrre

dla przedmiotu zanrcirlienia. natoniast \!skazana marka lub nazrva handlowa

okteśla klasę produktu, a nie konkretnego producerrta, 6, Nlinimalnl,rrlmagany przez

Zanrarłiająccgo okres grvarancji liczony od dalv protokolarnego końco\\cgo odbioil,l

przedn otu zanó\ł,ienia_ rłl,nosi 3

1ata na

wl,konany przedmiot zanró\licnia, 7, Na podsta\łie

an. 29 ust 3a usta§T PZP Zama\\iając} ul,maga abl,rł_"-kona\łca lub pod\łl,kona§ca prry

rcalizacji przedmiotli 7arnóu,ięnia zatrudniał na podstawie umo\ł.- o pracę rr rozunieniu
przepisórv Kodcksu Prac1. osob1, wykonujące okeślone cz},nności szczegółorłc rrl,mogi

zartiera Rozdział XXVI SIWZ.

II.5) Gló\r,ny kod CPV: 45000000-7

cPY:

Dodatkoł,e kod"v

lI.6) całkowita tłartośćzałnó\r,ienia łe;e li :amau,iujqcy podaje inlbrmącie o v.o,tości
Wartość bez \iAT:
Waluta:

(i przypudku

umów

rąmolllch lub dynamic:nego syste

u

ząku}lólf

cąlk)\l,il.! aksymalną wartośćy caĘm oh,esie oholtiqa\unio
dynąmiczne go

sys te n u

szclclłlko,ń,Lr

umowy lamovej h|b

ząkLlpóll )

l1.7) Czv prz€rł iduie się udzielenie zamólvień, o których mowa

\r,

ań. ó7 ust.

1

pkt 6 i 7

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP4O0Podgladopub]ikol,anego.aspx?id=aOOe7bd7-ad96-,1ff6-.,.2017-08-21
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lub łv art. l3,1 u§t. 6 pkt 3 usta\ł,r- Pzp: Nie
Okrcślenie przedmiotu, uielkościlrrb zalresu olaz §arunki]\\ na.jakich zostaną udzielone
zalnóu,icnia, o których mo\ła $ afl. 67 ust.

1

pkt ó lub u, ań. 13,1 ust. 6 pkt 3 usla\ł}, PZp:

II.8) okre§, \r,któĘ,m realizowane będzie zamół,ienie lub okre§, na który zo§tala załvańa

umolva ramowa lub okr€§,

na któr].. zostal ustanowion_v dynamiczn"v system zakupós:

miesiącach: 16 /łó dniachl

data rozpoczęcia: lub ż^końtzerl'iai

lI.9) Informacjc dodatko\.,e: Termin ręalizacji 16 micsięcy od clnia Za\,alcia uno\\},

SEKC.|A III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM

EKONOMICZNYM. FINANSOWYM l TECHNICZNYM
III.1)

WARUNKI UDZIAŁLI w PosTĘPowANIU
I.1,1) Kompetencje lub uprawnienia do protładzenia okr€ślonej dzialalności

zawodołvei, o ile w},nika to z odrębnych przepisów
Określel,ie warunkó\ł,: Zamarviając1' nie starlia rł,arrrŃu rv rrw. zakresie
Infbrmacje dodatkorvc
II I.1.2)

sytuacja finansou,a lub ekonomiczna

Określenie wannliólv: Warunek ten zostanie spełnion}

. j

eżeli W} konarvca składając oferte

$,1każe. że ma opłacona ptllisę. a rł, przl,padku j ej braku, inn1, dokument pot\ierdzając},. źe
W},kona\\cajest ub.złicczon1 od odporłiedzialności c1,lrilnej na kwotę co naimnicj
1_000.000 Zl

sło§nie iedćn milion złotych) $, zakresie prouadzonej działalnościzrłiązanej z

przed]niotcnl zamÓ$ ienia
lnformacj e dodatkor.l,c
III.1.3) Zdolnośćtcchniczna lub zawodola

Okrcślenie wiu,uŃór,: Zamalriaiąc,! uzna \\,arunek za spełnion1,, jeżeli W)kona\!ca
n]-każc, żei a) w okesie ostatnich pięciu

1at

przcd upb,rvem terminu składania ol'ell ajeżeli

okies prou,adzenia działalności j cst krótsz1, - \\ t}rm okrcsie. \Ąrykonal u, sposób należyt!,
oraz zgodnie z przepisami pla\ra budo$ianego i prarł,idłovo ukończy ł co najmniej

1

zanólvienie polegające na budolvic brrd,vnku rł,ielorodzinncgo lub budowie budl,Ńu
zamicszkania zbiorc$,ego o lrafiości nie mniejszej niż 3 500 000 zł bruttb każde. b)

https:/,]bZp,u7p.go\..p1,/ZP4O0Podgladopublikorvanego,aspx?id:a()(]c7bd7-ad96-,1lf6-,..201'7-D8-2I
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dl,sponuje osobami, przeuidzianv"mi do kierorł,ania robotami budo$1an)mi, posiadającvmi
co naimniej 3 letrrie dclświadczenie \ł kielolvaniu robotami budorłlanl,mi. które posiadają
odporvicdnie uprarlnienia budowlane do kiero\łania robotanlj budowlanynri w specjalności
ko]]sttukc)ano - budow]anej. sanitarnej, elektrycmej idrogorł,ej Jub odporłiadające im
ról\,llou,ażne upn\łnienia budclłlane, które Zostaly w}dane na podstaNie \ł,czesniej
izb1, irrzlrrieró§. Zama\^ iOjąc\
oborviazującl,clr przepisórł, i prz_,-'należą do rł,łaścirł,ej

.

okeś]ając rr}mogi dla kazdej osob},1ł,zakrcsic posiadanych upra.vnień budorł,lany,ch.
dopuszcza odpoł,iadaiące im uprau,nicnia budonlanc nadane ob,v\atelom państw
członkorł,skich ł,r,onrmieniu ań 4a sta$} z dnia l5 grudnia 2000 r, o samorządach

zarvodorłlch architektów oraz in4,nieró\\ budorvnictrra (Dz,
uznane na podsta\de odrebnJ

c

h przep i sólr,, sto sorł,anie dó

L] z 2016 r..

poz. 1725 tj,).

treściart, l 2 a ustawy Prawo

Budo\\1ane (Dz, U. 7 20l6. poz, 290 tj,). Ilekroć rł, opisie lvaruŃólł, udzialu

rr,

postępowaniu mo\ĄJa.jest o uprawnieniach, to rl przl,padku osób będąc,l ch obylł,atelami
państ\\,

człoŃo\ł,skich oznacZa to dec)Zję

\V

spmwie uznania \ł.!maganl,ch ktalifikacji do

rłl,kon_vlvania rł, Rzeczpospolitei Polskiej samoclzieln_vch funkcji techricznl-ch rr,

budownictwie rv zakresie przedmiotu niniejszego zanórł,ienia zgodnie z wlascitl mi

pżepisami. \r szczególności z Usta\\ą o zasadaclr rrzńlvania krłalifikacji zau,odo\ł_ach
nab}t!,ch \r państ\łach członkowskich L]nii [uropqiskiej (DZ. U, Z 2016 r. poz. 65

z,

póż.n.

zm,) oraz lJstarvą z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zarł,odow},ch architektóu, oraz
inżl,nierórv budorłrrictrva (Dz,1I z 20 J6 r.. poz. 1725 t.i.)
Zama§,iając},

\[maga od t_rkonarł c órł, rvskazania rł,otercie ]ub

rł,e rł,niosku o

dopuszczenie do udziału rł,postęporł,:uriu in,ion i naz\\isk osób ulkonującvch czynności

prry realizacji zamó*ienia rł.rzz z inl'omacją o kwalilikacjach zarvodorłlch lub
doś\\,iadcżcniuł-ch osóbI Nie

lnfomlacje dodatkowe:

IIL2) PoDsTAwY WYKLt]cZENIA
IIL2.1) Pod§tarv}, lv},kluczenia określonc w art. 2{ ust.

l

usta\!,T

Pzp

II1.2.2) Zamiwiając,Y przcwidujc rłJkluczenie ł_l,konawcy na podstał,ie art. 2,1 ust. 5

ustaw},Pzp Tak Za1nalviającl przervidujc nastepujące fakulta§,$ne podsta\\_y §l-kluczenia:
I

ak (podsia\ra

urkluczcnia określona u, ań.

2,1

ust. 5 pkt ] usta\\,a Pzp)

Tak 1podstarł.a rr_lkluczenia okrcślona u,ad, 24 ust. 5 pkt 2 usta\łT PZp)
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Tak (podstarva rr_lkluczcnia okleślona \\, arr, 24 ust, 5 pkt 4 ustalł} Pzp)

Irt3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIIRDZENIA, ŻE NIE PODLECA ON W\ KLUCZENII] ORAZ
SPEŁNtA WARUNKI UDZIAŁt] W POSTĘPOW-ĄNIU ORĄZ SPEŁNIA KRYTERIA

sELEKc.II
Ośrviadczenie o niepodleganiu łrTkluczeniu orłz spelnianiu warunków udziaIu }t

pośtępo\taniu
Tak
Oś\r,iadczenie o śpełnianiukryteriów §elekcji

Nie
lII.,l) WYKAZ oŚWIADcZEŃ

LUB DoKt [IENTÓ\\

,

§KLADA|iYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWAN|U NA WIZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZEIiIA oKol-lczNoŚcl, o KfÓRYcH MOWA w ART.

25 UsT.

l PKT 3 L]STA\łY PZP:
III.5)

wYl(ĄZ ()ŚwIADCZf,Ń LUB DoKtrMENTÓw §KLADANYcH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIL \A WEZWAN|E ZAMA§/IAJACEGO W
CELU PoTWlERDZE\IA oKoLlcZNoŚcl, o KTÓRYCH \lowA w ART.

25 UsT.

l PKT l LsTAwY PZP
zAKREslE §PEL\IĄ\lĄ
PosTĘPoWANILI
ll1.5.1) \Ą

\\ ĄRt

\KÓ\Ą l DzlĄLt

\\

l ) Dokunent!, potlvieldzające. że W},kona\ł,ca.iest ubezpieczon),od odpolł iedzialności

cyrvilne.j rr zakresie plo\ł,adzonej dżiałalnościzwiązane.j z przedmiotem zanrówiśnia na
sumę grłararrcyjną olreśloną przez zalnatia|ąccgo, 2) Wykaz robót budo\\,lanych

\\ykoianych nie \rcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upb1ł,em teminu składania
ol'ert albo rrnioskórv o dopuszczenie do rLdziału w postępowaniu. a jeżcli okes prouadzenia

dzialalności .jest krótsz_r-' \, §1n okresie, \\raz Z podaniem ich lodzaiu, \rartości. dat_!-,
nriejsca rłykonania i podmiotó§. na żecz których robo§, te został1, wykonane. z
załączeniem do$,odóu, okleślając!,chc4, te robot1 budowlane zostałl,rł.r,konane należycie_

https:/,rbzp,uzp.gov,pl/ZP4()0Podgladopublikou,anego,aspx?id:a()(]c7bd7-ad96-,łftb-..,2017-08-21
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\Ą,

s7cu

cgólności inlbmacji o tym cz!,robot},Zostały \\-/konane Zgodnie z plżepisami pra\\,a

budorł.lancgo i prarvidłorvo ukoliczone tlg rvzoru stanorviąccgo załączrrik nr 8 do SIWZ.
3) Wl,kaz osób, skiero\\,anvch przez \\ł,konatvcę do lealizacji zanórł.ienia publicznego.

rl

szczcgólności odporł,iedzialnych za śu,iadczenie usług. kontrolęiakości lub kicro\\anię
robotami budorł,lanl,nri. rlr,az z infclnnacjami na temat ich krłalifikacji zarrodorłlch.
upra\\nień. doś\ł,iadczeniai rłl ksżałcenianiezbędnl,ch do rł},konania zamó§ iśnia
publicznego. a także zakresu \ł;r'konvwan},clr przez nie czlnności oraz inlbrmac ją o
podstau,ie do d),sponolvania t)mi

osobanli \lg

\\,żoru stano$iącego załączniku nr 9 do

Sl\\,./,

ll1.5.2)
III.6)

$ ZAKREsll..

KR\ TEruÓ\\ SELF,KCJI:

wYKAz oŚwlADcZEŃ LUB DoKLMENTÓW SXŁADA\YCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPO\ł,ANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
cELI] PoTWIERDZENlA oKoLlCZNoŚCI. o KTÓRYCH MowA w ART.
1

PKT

2

UsTA\łry PZP

ln,7) lNNE l)oKlJMENTY NIE
1

,

25 IlsT_

łYMIENIoNE W

pkt III.3)

-

III.6)

\\' celu potrlierdzenia braku podstarł do rvykluczenia Wykonar.vc1, z udziału rł,

postępo\Ą,aniu Zama\riający rł"lrrraga. ab1,

Wl konarł,ta, w terminie 3 clni od dnia

7amjcszczcnia na stlonie intemeto\ej inlilrmacji. o której molva \\ ań, 86 usl. 5 usta$)

PZP plzekazal Zafia\\iającenru ośrł,iadczcnic Wytonau,cy o prz,vnależnościalbo blaku
przynależnoścido

PZP

\\,g \\,zoru

te.j

sanej grup) kapitało\Ą,ej. o której molł,a rł art, 24 ust,

1

pkt 2] usta\\.y

stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. W przrpadku przl,należnoścido tej

samcj grupy kapitałorvci W,vkona$,ca lnoże Złożyc lvraz z oświadczeniem dokumcnq,bądź
informac.je potrł,ierdzająqe, że po\łiązania z innym W)konarłcą nie prouadza do zaklócenia

konkurencji \ł,postepolvaniu, 2, Wykona\lca może \r celu pot\Ą,ierdzenia spełniania

\raruŃó\\, o klór}ch mo*a \t rozdz. Xl ust. 8 pkt l - 3 niniejszej SIWZ w stoso\ł,nych
S,vtuacjach oraz \\,odniesieniu do konkrctnego zanrórricnia. lub jego części.polegać na

zdolnościach techniczn\ch lub 7auodolłych lub s}tuacji inansorvcj lub ekont,micznej
innl,clr podmiotów. niezależnie od cl,nrakteru prawnego łączącvch go z nim stosunkórl
prarłn},ch. 3. §}konarvca. który polcga na zdolnościach lub syluacii innvch podmiotólr,

nusi udo$,odnić zanarriającemu, że realizując zamó.rvienie. bedzie dy,sponorł,ał
niezbędntmi żasobani tych podmiotórv. lr szczególności pźedstarviając zobowiązanic q,ch
podn,iotó§ do oddania mu do dl spozl,cji niczbędnl,ch zasobórv na potrzeby realizacji

https:,łbZp,uzp,gov.pllZP4()0Podgladopublikorł,ancgo.aspx?id:aO()c7bd7-ad96_4ffó-,,.2017-08-21
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żanó$,ienia. 4. Jcżcli ua,kona\rca nie złoą,1 ośrriadczęnia. o któr}m mo\Ą€ \r rozdz. XII
ust,

1

ninicjszci SlWZ. ośrriadczeń iub dokrulentów potu,ierdzając"vch okoliczności. o

których mowa \r alt, 25 ust,

1

PZP. lub inn},ch dokumcntólv niezbędn}ch do

prżepro$,adzenia postęporvania. ośrł,iadczenialub dokumenq, są niekonpletne. zarł.iemją
błęd1 lub budzą rł,skazanc pźcz zana\\,iająccgo \rątpliuości.zamalviający \Ąez$ie do ich
Złożenia. uzrĘelnicnja. popmwicnia \1 tclmjnic przez siebie wskazanym. ch5,ba że n,fmo ich
Złożenia o1'erta §} ko]rawc1,, podlegałaby odrZuceniu albo konieczne bl

łob5,, uniervażnienie

postępolrania. 5. W przlpadku rłsp<ilnego ubiegania się o zamó\rienie przez u\kona$,có\Ą,
oś\\,iadczenie składa każd}, z \\},kona\\có\\ \Ą,spólnie ubicgając),ch się o zamórłienie,

l)okumenty te nają potrvierdzać spełnianie rł,arunk<lrv udziału rr, poslęporłan iu. brak
podsta§ $Tkluczenia w zakresie, \r którynl kazdl'z lł,r konarvców rrlkazrrje spełnianie

waruŃó\,udziału

\1

postępowaniu oraz brak pod sta\ł, !\ kluc Zenia.
_a

SEKC.IA IV: PROCEDURA
Iv.l) oPIs
lV.1.1)

Tnb

udzielenia znmósienia: Pźetarg Dieograniczon)

l\'.1.2) Zamarriając}, żąda wniesienia ł,adium:
l'ak

lntbnllacia na lemat wadium
1. \\'ykona\ł,c_v- prz},stępując!, do przetargu są

Zobo$iąZani \!nieśćrradirrm rł,lł,r.sokości90

000.00 zł. 2. Wadiunr tnoźe b,!ć $noszonc \ł,nastcpujących lornrach: rv pieniądzu,
poręczeniach baŃolł,vclr lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościo§,o

kred)towej, \\,§m że poĄcucnic kas), icst zll\Ąsze polęczeniem pieniężnl m. grł,arancjach
banko\rych, g$,arancjach rrbezpieczeniorłlch lub 1r tbmlic poręczeń udzielanych przez
podmjot),. o któr}ch nowa \r art, 6 b ust.5 pkt, 2 usta\łn z dnia 09.11.2000 r. o ut*orzeniu

Polskiej Agcncii Rozu.oiu Przedsiębiorczości (1ekst jcdnoliq, Dz, U. z 2007

r.

Nr 42" poz.

275), 3, Złożone poręczenie lub g$,arancia nluszą za.łierać l,srvojej treścizobowiazanie
Zgodne z afi.46 ust.,ła i ust. 5 pkt ] ,

]

usta\ł_t PZP.,1. W pr4,pa(lku rvnoszenia rr.adium

pienjądzu należy dokonać \\płat}, na konto Zana\\ iającego ff 9,1

91

rt

71 000,ł 0000 8644

]000 00l0 rł B.u*u Spółdzielcz]m w Ropc4,cach, 5, Wadium naleł \\.l,ieśćprzed
upĘrvem terminlr skladania ofert, PI4, cz,\,nr \\,niesienie u,adium rł,picniądzu zamarł iajcc1
uzna 7a skuteczne \! ch*ili rznalria rachuntriu zamauiajacego, 6, l)o oferĘ,naleł dołącz}ć

https:łbzp.uzp.gov.pl/ZP4O0PodgladOpubliko\\anego.aspx?id:a{')Oe7bd7-ad96-4116-.,,2017_08_2l
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dokument pot§ięrdzaiąc),§nicsienie
\radium w picniądzu

wadiunr

u oryginale lub

$ fonrrie kserokopii pollrierdzonej

rv prz;-padku

lrnoszenia

za zgodnośćz oryginałem przez

upra*nionl,ch przedstarłicieli wl konalł,c1, 7, W prz},padku §,noszenia wadium rr inncj
fonnie niZ rr,pieniądzu zaleca się oryginał dokumentu dołącz),ć do ofer§, $, oddżielnej
kopelcie a kserokopię dokrinentu, poś\Ąiadczoną z oryginałem przez W_vkonarłcę spiąc
trwale z ofertą, 8, Zamalł,iając,v zrłracając rładiurr rł,trybie ait. 4ó Ltsta\[ PZP zwróci

wykonawcy oryginał dokunentu wadium, \\i dokumentacii przetargo$ej zostanie
poś\dadczona 7a 7godnośćz onginałem kscrokopia zwróconego dokumenlu \!adium. 9.
Wadiunl lvinno być zalącznikiem do ofcń1,.

Iv.1.3) Przerviduje §ię udzielenie zaliczck na poczet \r,ykonania zamówienia:

Nic
Nalcży podać inlbrmacje na temat udzielania zaliczck:

lv.1,{) Wymaga

się zlożenia ofelt $,po§taci katalogórY ćlektronicznYch lub doIączenia do

ofert katalogó\r e|ektloniczn},ch:

Nie
Dopuszcza się Zloźenie o['ert u,postaci katalogó\\.elcktloniczn!,ch lub dołączcnia do ofefi
katalogórł, elektronic zn,vch

:

\ie
Inlblmacjc dodatko\łę:

Iv.1.5.) w_Ymaga §ię zlożenia ofert}, }variantowej:

Nie
Dopuszcza się zlożenie ot'eq, warianto\ej

Złożęnieo1'ert}, \\ariantoNej dopuszcZa się tvlko z.jednoczesn_n-'m złożęniemofcńy
zasadniczej:

Iv.1.6) PrzervidiYana liczba ł,vkonał,cóu,, którzy zostaną zapro§zeni do udzialu w
po§tępołraniu

hnps: bzp, uzp gov,pl ZP4()0PodgladOpublikou,ancgo,aspx?id=a0Oe7bd7,ad96-4ff6-..,
i
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(przelarg

i

ogla iczon},, egocjacje

z agłoszeniem, dialog kcnku,ency,jn),. pąrlnersfu\)

novLlqjke)
Liczba wl,konarł,córł,
Pl,/e\\ ld) $ ana mini"ndlna lic/hd

MŃs"vnalna

l

i

c

\ł \

knnduc.l\\

zba rł_rkona,.l cólł,

Kryteria sclckc ji rrl,konarł,córł,:

Iv.1,7) Informacje na temat umo$T ramo§,ej lub dynamicznego §v§temu zakupów:
Llmolł,a ramorla będzie

Cz;

za\a

a:

przcrł,icluje się ograniczenie liczbv uczcstników utnow} ramo§ejI

Przcrł,idziana maks,"-ma]na liczba uczestnikó\\ umo\łl, latnowej

I

lnformacje dodatkowe:

Zamórvienie obejnruje ustano\\ienie d},namicznego sl+stcnu zakupórł

:

stroD} interneb\ei, na kt(irei będą zamieszczone dodatkowe inlormacje dotl,czące
^dres
dlrramiczncgo systemu Zakupóu,:

Informacje dodatko\łe:

W ramltch umo§;a lamowejid"vnanicznego s},stemu Zakllpó\Ą, dopuszcza się Złożenieolen
\Ą |i,rmiś Lalalogo\\

eleltron,c/n\ ch:

Przewiduje sie pobranic zc złożonvchkataiogólł,elektronicznych infonnacji potrzebn!ch do
spolządzcnia ofeń \\'ramach unol-v ranrorł,ei./d,namiciłrego sl stemrr zŃupórł:

Iv.1.8) Aukcia elektroniczna
Przetridziane jest pźeproł,adzenie aukcji elektroniczncj (przelur!!nieogląni.zon)
przrtJrg

og]

,lnic:l|Ą'

nły,,, i,lłi, 2 tlylt,,z, niłtn,

https:/,Ązp,uzp.gov,pl/ZP4O0Podgladopublikorvanego,aspx?id:a(]()e7bd7-ad96-,łftli_..,
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NaleĄ,podać adres stron},interncto\rej. na ktć]rei aukcja błdzie ptorł,adzona:

\aleł ł,skazać el€menĘ,
Przewidujc

§ię

których }vartości będą przedmiotcrn aukcji elekłroniczn(j:

ograniczenia co do przed§tał,ionych \r.artości, wynikające z rrpisu

ptzedmiotu zamół1 ienia:

Naież,v podać. które inlbrmacje zostaną udostępnionc $Tkonau.com \ł,trakcic aukcji

elęktronicznci oraz

jŃi

będzie temin ich udostepnienia:

Inf'tlrmacje dotl,czącc przebiegu aukcji elektronicmej:

Jaki jest przeu idzian_v sposób poStępo\ł.ania \ł,toku aukcji elektronicznej
na

i

jakie będą r.varunki.

jakich rłykonarłcv będa nrogli licltorvać (rninimalnc rłl:sokościpostąpieri):

Intbrmacje do§czqcc \łJkorzyst),\Ąanego sp7ctu elektronicznego. rozrviązan i speclfikacji

technicznych

\\,

7akrcsic połączeń:

Wlmagania dotyczacc rcjestracji i identvllkacji r1l konarrcórv

r.v

aŃcji elcknoniczlej:

lnlormacjc o Jiczbie etapó$,aukcji e]ektronicznej i czasic ich tm,ania:

CZas tr§:ania:

Cz},\§konawcy. którz} nie Złoż),,li no\ł}ch postąpicń. Zostaną Zaklł,alifikowani do
następnego etapuI
\\ arrrnki

zrmlniecir aulcji c.ektrnniczncj:

lv.2) KRYTtrRiA oCENY OFERT
Iv.2.1) Krvteria ocenY ofert:
Iv.2.2) KĘ,teria

KĄ tcria

Znaczenle

Cena

60.00

Grvarancja na rł;wkonany przednriot zamórł,icnia ,ł0.00

Iv.2._3) Za§to§owanie

proceduĘ,, o której mo$a rr ań.2łaa ust.

l

u§tawy Pzp (przctarg

nicograniczon_,-')

l'ak
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lv.3) Ncgocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencfiny, partnerst$,o innowaC},jn€
Iv.3,1) Informacjc na t€mat negocjacji z ogłoszeniem
\4ininralne rvymagania. którc muszą spełniać §.sztstkie of'eĄ,I

Przervidziane

j

est

zaslrzeżenie pra\Ą€ do udzielenia zamólł,ienia na podsta\lie ofeń \ł,stępn),ch

bez przeprowadzenia negocjacj

i

Przeuidziany jest podział negocjacii na etapv u, celu ograniczenia liczb_v ofert:
Należ},podać inlblmacje na lemal etapórł,ncgocjacji (rł,tl,n liczbę etapórł,):

lnformacje dodatkorłe

IV,3.2) Informacje na temat dialogu konkurencljncgo

opis potrzcb i $,"!magań zamarł,iającego 1rń inlbrmacja o sposobię uzl,skania tego opisu:

Intbmlac ja o rł;l sokościnagród dla rłykonarł,ców. którzy podczas dialogu konkurcnc}.inego

przedstauili ronviązania stanołiące podstarve

c]o

składłhia o1'et,.jeżeli zamarł,iaiąc)

przerviduje nagrody:

Wstępn}, harnlonoglam postęporł,ania:

Podzial dialogu na etapy w ceiu ograniczenia liczbv rozrriązań:
Na]eży podać informacje na.temat etapć)rr dialogu:

Infilrmarjr rlodatLorlc:

IV.3.3) Informacje na temat partncrsfir,a innowacl.jnego
Element}, opisu przedmiotu ZamóWjenia definiujące minimalne rłlmagania. którym musza

odporviadać rł.szl,stkie olirt},:

Podział negocjacji na etapv lv celu oglaniczeniu liczbv ot-crt podlegając_vch negocjacjoLn

hitps:,,/bżp.uzp,go\,.pl,tZP,łOOPodgladOpublikor.vanego.aspx?id=aO()e7bd7-ad96-4ftó-,,.20l7-08-21
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poprzez zastosowanie kryteri(iw ocęnv ofefi q,,skazan},ch \\ spcc},fikacjj istotn),ch \\,arunkóu,
7amó\ł,ienia:

InformaL jśd(,Jatko\\ e:

Iv.{) Lic},tacja elektroniczna
Adrcs stron!, intemeto\\,ej. na którei będzię prorvadzona licl,tacja elektroniczna:
Adres

stron""- inten,letowej. na której

jesl doslępn) opis przedniotu zamórł,ienia rł, lic},tacji

elektroniczne,j:

Wynagania dot,\,czące rejestracji i identl likacji wl,konarł,có*, rv 1icltacj i cLektronicznej. rł r1 ln
w1

magania techniczre urządzeń inlbnnatyczn1 ch:

Sposób postępowania rv toku licytacji elektroniczne,j. w t},m okrcślenie minimalny,ch
r.vy

sokości postąpień:

Infomacje o liczbie

etapór.v

licltacji elektronicznej i czasie ich trrrania:

Czas lrwania:

Wl,konarłc;,. którz_r,nie zloż1,li norrl,ch postąpień, zlŚtaną zaklvaliflrkowani clo następncgo
etapu:

remlin składania rłniosków o dopuszczenie do udziału u,]ic),tacji elektronicznei:
t)ata: godZina:

Termin ot* arcia

lic1,,tacj

i eJektroniczrej;

Tennin i rr,aruŃi zamknlęcia Jic,vtacji elektronicznej:

Islolne dla sfton postano$,jenia. którc 7ostaną rvprorładzone do treści zalł,ieranqj unrow,n.' w
spralvie zamórvicnia publicznego. albo ogólnc rlarunki umor.r1,. albo rvzór umorłr,:

W!,magania dot],czqce zabczpieczcnia nalez_,-tego \Tkonania umo§T:

Informac e dodatko\\,e:
I

|\,.5) ZNIIANA UNIOW-Y

Przewiduje §ię istotne zmianv postanou,ień za§ artej umow}'' $ sto§unku do treści oferty,
na pod§ta\rie której dokonano \r},boru \r,ykona\r,cyl ']'ak

https://bzp,uzp.gov,pllzP,100Podgladopublikowanego.aspx?id:aOOc7bd7-ad96-.łff6-.,,2017-08-2l
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Na]eż) \Ą.skażać żakes. chalakler Zmian oraz waruŃi wpro\ł,adzenia żmian:

l. Zamawiając1, dopuszcża nrożli\łośćn/\ł, 7llian umotll: l) Zamarłiając1 dopuszcza
moźlirłość
zmiany kolejności i terminórł, rłlkonania poszczcgóln5,,ch zakresólY robót
określonych'"\, harmonogramie IZecZo\\o finansowln. stanou.iąc}m Zalącznik Nr
umo\!},, ż prz,vcł,n

niezależłch od

1

do

\\r},konawc},, \ł,szczegó]nościu, następuj ąc"l ch

okolicznościach: - konieczności zrłiększenia bezpiecZcńst\\,a uJ,konl,wania robót
budolłlanych.

_

celem usprarł,nienia proccsu budorł;w. - rł,l,rrikających z uzgodnienia potrzeby

\rpro\!adzenia roz\łiŁań Zamienn},ch. - zaistnienia przeszkód nie sporvodolł,an!,ch lub nie

dając)ch się przJ,pisać Wykonawc},. 2) Zanarłiający dopuszcza l,vdłużenie terminu realizacji
prac objęq ch u!o\Ą€
inrr_"-cir

lv pr4,padku zaistnienia niekorzystnych

rvaru

órł, atmosfcryczn},ch 1ub

przeszkód. nie leżących po stroiie \ł']-konarł,cy,. uniemożlilriaiąc},ch kontJ,nuo\anie

lealizacji robót pżcz okrcs dłuzsry niZ 10 drri, 3) Zamarł.iajac), dopuszcza u.vdłużenie tciminu
realizacji prac objetvch umorvą o

1

micsiąc w prą,padku uzyskania zgod1 od Banku

Cospodarstrra Krajolł,cgo rł, Warszarł.ie. 4) .Ieżcli rł,tokrr realizacii robót §}sląpi konieczność
zmniejszenia zakesu uprzedniego zamówienia Zanrarł.iający uprarrnion;. j est ogrenicz_r c

zakes robót

i,llub urządzcń. do czcgo nie.jest

{)magana zgoda \\'vkona\ł,c\. \łó\łczas

\\}sokość\Ęlagrodzenia ryczalto$,ego ulegnie odpolvi&nio zmnicjszeniu o kuotę
$.]-nikaiacą z §J,licżenia polegającego na przemnożeniu ilościnic rłlkonanych rob<lt przez
ceny jcdnostkowe ZaWafle \\ koszlor"",sie ol'ertow}m, 5) llnian}, \1,_anagrodzenia rv pr4,padku

ustawolvej zmiful), starrli podatku od lorvarów i usług. rvónczas *1,nagrodzenie ulegnie
Znrianie §,len sposób, źe do \\,artości netto Zostanie doliczony podatck

VAT

w \łJ,sokości

\\ynikającej z przepisóu,, 6) Zm ian}, którejkohł,ick z osób wlkazanl,ch lł,ofercie W1,,konarlc1.
a przerł,idzianl,cl,t do kierorł,ąnia robotami

realizo\,.fi}mi u ramach niniejszego zamórvienia.

nrogą nastąpić icdynie na osobę spełniającą rr,l magane

rł SIWZ u,arunki

rv

zakesie

kwalifikacii zarł,odorłl,ch. doś\\,iadczenia i\\lksaa}ccnia, Znianv te u,-!magają akceptacji
lama\łiaiącego. nie \\)'magają aneksu do umo\ł) lecz poinfomowania drugiej stony

§

fonnic pisemnęi i potrł,ierdzenia rł,dzienniku budorł_v. 2. Zmian}. o których mo\\a \\ ust,

1

niDiciszego rozdziału. muszą b},ć każdorazono zat\\.ierdzone przez Zamalł,iającego.
IV.6)

tNFoRMACJE ADMINISTRĄCYJNE

IV.6.1) Spo§ób udostępniania informacji rl charakterzc poufn!rn lJczeli dODcz,l):

https:,1,1bZp.uzp.go\,.pl/ZP4O0Podgladopubliko\ł,anego.aspx?id=aO(')e7bd7-ad96-,1fi6-,..20l7-08-21
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7lli

Środki słuźąceochronie informacji o charakterze poufnym

l\'.6.2) Termin skladania ofcń lub rvnioskórł, o dopuszczenie do udzialu §, postępolvaniu

I

Data; 2017-09,12. godzina: 11:45.

Skrócenie terminu składania \\ ioskó\\,. ze $żgiędu na pilrrą potrzebe udzielenia zemówicnią

(pżctarg nięograniczonv. przctarg ograniczony, negociacjc z ogłoszeniem):

Nie
Wskazać po\łody:

Jęzl k 1Ń jęzlki, w jakich moga bl ć sporządzanc ofert}, lub \ł,nioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
>.|ęzvk polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okręs r.l dniaclr: 30 (od ostatccznego terminu skladania
of'eń)

IV.6.,l) Pzerviduje się uniervaźnienie postępowania o udzielenic zamówienia, w
prz_v-padku nieprzyznania środkórv pochodząc!,ch z budż€tu

Unii Europejskiej oraz

niepod|egających zu,rotou,i środkóu,z pomoc1, udzieńncj przez państł,a czlonkorvskie

Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), które miały b)ć pżeznaczone
na sfinansowanie całościlub części zamółvicnia: Nie

lY.6.5) Prze\ł,iduje §ię unieł,ażnienie postępołr,ania o udZielenie zamówienia, jeżeli środki
slużące slinan§o§,rniu zamóu,ień na badania naukowe lub place rozł,ojowe, kłóle
zama§,iający zamierzal prżeznaczyć na §finansowanic calości lub części zamóu ienia, nie

zo§tał mu prułznan€ Nie

.

Iv.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZEŚCIOWYCH

httpsl,'ózp.uzp.gol,.pl/ZP,łOOPodgladopub]ikolł,anego.aspx?id:ąO(')c7bd7-ad96-4ff6-...2017-08-2l

