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Towal,z"\,§hyo Budoł,nictw,a spolecznego sp. z o.o.: BUdo\l,, budynku mie§żkalnego
wiclotodzinnego wlaz z urządzeniami tech icznymi i zrgospodarowaniem terenu przv ul.
_\łehoffela 1r, Ropczycach

oGŁosZENIE o tjDZIELENIU ZAMóWIENIA

_

Robot! budowlane

Zamieszczanic ogłoszenia:
obowjązko\!e
ogłoszenie dot}czy:
żarnÓ§ienia publicżncgo
Zamó§ienie do§,c/ł, pro.icktu lub programu rvspółfinanśo§anego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamó§ienie

b_,"lo

ptzedmiotcm ogłoszcnia r!,BiuleĘnic Zamólvień Publicznych:

tak
Numcr ogłoszenia: 597817-N-20 l 7
ogło§zeDie o zmianie ogło§zenia zostało zanlie§ZczoDe w Biule§nie Zamówicń Pubiicznych:
nic

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZ\łA I ADRES:
lbwar7ysN!,o Budownictrva Spoleczrrego Sp. Z o,o,, Krajo\ły numer idenł,fikac],jn,v
69055756700000. ul, ul, Parko\r,a 1/3. 39-100 Ropczyce. rvoj. podkarpackie. palistwo Polska.
te], l 72 2 1 E 1]3, ełnail Zarzad,lrtbs-ropcż},ce.p]. laks 1 72 2.1 8 1 23,
Adres stlony intemetowej (url): $w\.tbs-ropcż],cc.pl
_t.2 )

]iODZA.] ZA}IAWIAJĄCEGO:

lnny: Komunalna spółka prawa handlowego

sEKcJA ll: PRZEDMloT ZĄMÓ\\
l

1.1)

lEN lA

\anra nżdana Zamdrricniu lr7er,7dma§iEjącego:

Budorva budy,nku mieszkalnego u,ielotod7innego v,raz z ul,ząd:,.eniami techniczrrymi
zagospodal,tllvanienl terenu prż} ul, Meholl'era W Ropcz},cach
Numer ret'el€ncyjn,y(l ezel i dol !*cr|).

i

TBSi279120l7
II.2) Rodzaj żamó1\ienia:
Roboty budonlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zalnó$,ienil Ąrielkość,zah,cs, rodzdJ i iLóśćdoskl.ł, uslug ll,ń robót
pirtnersiva
budowlttnyth lub okłeślcniezdpolrzebou,ania i |,ylllclgań )
^\\,przypadku
inno$,ac\jnJ
produkt,
Uśługęlub robo§
inno$,acyjncgo - określenie zapotrzebowania na
budowlanc:
1, Przedmiolęm Zamówicnia pn. ..Budo*,a budvnku micszka]ncgo $,ielolodzinnego \!raz Z
urżądzeniami lechnicznY]l]i i zagospodalowanienr terenu ptzy ul, l\{choflera \\' Ropcz}cach'', jest
budowa bloku mieszkalnego rvielorodzinnego. \ł Ropczycach, pru.v ul, Mchoflera, na działkach o
nr ew j92l 1l , 39]i 25 i 394|8 oraz z przylączami: wodnym. kanalizacii sanilarnej, Złączem
kablorr,"lm na bud_vnku i $,ęzłem ciepło\rnicz,vm oru kanalizacią dcszczolvą na działkach
392/I l. 393/25, 393/26, 394i8. 39,ł/9, 393/] 6 $, ramach pozlskanęgo zwrotnego Wsparcis
finansorvego udzielonego przez Bank Cospodats§la Krajowego 7 r7ądo$,e3o progranru
popierania budo\lnict\a mies,.kaniowego. Budorł,an} bLLdvnek wie]orodzinn}, to budynek o 24
lokalach mieszkaln),ch 5-kondygnacl,jn1,. rv całościpodpirvnicz,ln1,. z 2 ldatkanri schodon}mi i
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dachem płaskirn, W budynku zaprojekto\ano miesz]Gnia 2 i 3 pokojo\łe, Budynek \łlposażony
u, instalacje elekrryczne, teletechn,. c,o-. c§u, rvod-kan. oraz rvenlłlację, Zagospodarowanie
działki obejmuje droge \ł,ewnętrzną. miejsca parkingowe. chodniki. teren zielcni clraz elemen!1
malej architektury 2- Szczegóło\ły Zakrcs prac objęq,,ch niniejszym Zamór,;ieniem okteślaią,w

koLeiności Ważności.ninicjSż_v opis przcdmiotu zanltlrł,ienia. dokun,ęntacja proięktowa
stanowiąca Za]ącznik Nt 2 do SI\VZ. spcc_vfikacja techniczna rvykonania i odbioru robót
budowlanych stanowiąca załącznik Nr 3 do SIWZ oraz przedmiary robót stano\ł,iące Załącznik
Nr,1 do slwz, przedmiary robót są dokunreniem pomocniczym. a ilościw nich podane mają
charaklel oficntac)in\,. ]]. Przedmiot zarlórvienia na]eźv §},konać u grldnie z oborviązrrjącymi
pźepisami \\, tym m. in, przcpisami BHP PN przenosżącymi nomy ellropejSkie 1ub nofln innych
państu.członkotvskich Eutopejs]<iego obsżaru Gospodarczego prżenoszących te normy.
7asadarniwiedz} technic7nej. \\,atunkami technicznvnri wvkonania i odbioru robót. naleł-tą
starannością,wlaściwąorganizacją. bę7piec7nie i dobrzejakościowo. 4, Uź}tc przy rea]izacii
roból materialy §,inny spęlniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego otaz 1\,inny
posiadać dokument), pot\\ ięrdzł ące dopuslc7enic do użytkowania i spełlienic odpou,iednich
norm, 5, Tam. gdzie rv dokumen lacj i pro.je kto\ł ei lub przedmiarach. zostałll \\,skazane
pochodzenie (malka, Znak towarorvy. ptoducent, doslalvca) materialó$,lub $,skazano nolmy. o
którYch fio§a w art. 3 0 ust. l ustatw |zp, Zamawia.jący do'ptlszcza do Zesluso\\ an ia pP_\
realiZrcii zamó\ł,ienia nateriałów i rozwiązań równoważl\,ch pod \źglcdern parametrów
technicznych. uź}.tko§}ch oraz eksploatac)anych. pod warunkiem, że zapcrvnią Lrzvskanie
parameIrólłJ techniczn)ch nie golszych od założonych rv niniejszej specyflkacji. po akccptacii
pźez Zamawia,jące3o, Zanrawiającl,dopuszcza.iednocześnie wsuelkie ich odpowicdniki
rynko\e nie gorsu e niź wskazane, \ń/,\,konawca. który polł,ołuje się na roz\Ą iqzanja ló\ no$ dżnś
jeSt Zobo\ł,iąZan,Y u'!-kazać, że ofero\ł,ane pźez niego materiaĘ urządzenia i roboly budo\\lane
spe,lniają okfeślonc pruez Zamau,iające8o \ymaganie. Pata]netI) $,skazanego przez
Zamarł,iającego standafdu przcdstawiaią $,arL]nkitechnicunc. eksIloalac)jne. uźytkou.e.
tunkcjonalne i irrne cechy istotnc dla przcdmiolu ZamóWicnia. natomiast §,skazana narka lub
nazwa handlowa określa klasę ploduktu. a nie konkretncgo producenta. 6. Minimalny \łJmagany
plze7 Zamawiającego okes gwarancji liczony od dat1 protokolarnego końcowego odbioru
pźedmioiu zamó\ł,ienia. rrynosi 3 lata na rvykonany przedmiot zamórł,ienia, 7, Na podstawie art.
29 ust 3a ustauT PZP Zamawiający w)rllaga aby wvkonsrr,ca lub pod\\ykona\\,ca przj, realizacii
pruedmiotu Zamó\\ienia zatrudniał na podstarł,ie umow,l o pracę w rouumieniu przcpi\n§
Kodeksu Pracy, osoby rykonujące określone czynności- szczegóło$'c \\\ mugi /a\ ierd
Rozdzia1 XXVT SIWZ,

ll.ł, lnformacja

o C/(ściach 7amó\ienia:
Zanló\i ienie b\ lL, Pod7ie|one na c7ęici:

nic
IL5) Głórvn"v Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURĄ
ll1.1) TR\ B l DZItLr\l Ą ZĄ\,iÓ\Ą lFNl Ą
Plzeta18 nieoglanic,.on},
III.2) ogloszenie dot"vczY żnkończenia dynłmicznego sv§temu zakupów]II.3) Informacje dodatko,tYe:

sE cJAIv : UDZIELENIE ZAMOWIEN IA
Postępowanie , cZęść7ostało unie$,ażnione

\-lśż)n,dac pod.l1\\ę , prz5lzrnc

ul

i(rt.żnieri. pU\,<p,,

<]n a:

261a 2F17

Art, 93 ust,

pk

PZP - "Zanawiający uniewłżnia Postępowanie ieże]i cena
Z najniższą cenąpżęwyższa k\\,orę, którą Zamawiający
zamjeźa Przęznaczyć na sfinanso\łanie ZamóWienia, ch}ba że zamawiając}, nroże Z$iększyć tę
kvotę do ceny najkoźystniejszej ofefiy", W prowadżonym postępowaniu złoźono2 ofefi_Y.
spośri]dkrórych cena najtańszej oferl}* \ł,"-nosi 4 044 000.00 Zł brutto. Zama\łiający planował
prze7nac7yć na sl:inansowanie zamó§,ienia k\łolę 3 700 000,00 u] brutto i nie możejej Zwi!^kszyć.
1

,ł usta$y

na.jkorzystniejszej oferł* lub ofeita

IV9) UZASADNIENIE,UDZIELENtA ZAMÓWrENIA W TRYBIE NECOCJACJI BEZ
OGŁOSZEN]A, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ lłĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
Iv9.1) Pod§tawa prarvna
Postępowanie prowadzonejestw trybie na podslawie art. usta\ł) Pzp,
lV9,2) Uzasadnienie t,vboru trybu

Naleźy podać uzasadnienie faktyczne i prawIle $),boru trybu oraz \\,1,jaśnić,dlaczego
udzielęnię zamówienia jest zgodne z plzepisami,
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