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Ogłoszenie nr 500037592-N-20l 7 z alnia 03- 10-20l7 r,
Towarz!,§tl!,o Budo}vnictrł'a społecznego sp. z o.o.i Budolva budynku mie§zkalncgo
wielorodzinnego łvra7,7, urr,ądzcniamitechnicznymi i zagospodąrołvaniem terenu prr}- ul.
\lchoffera $, Ropczycach

oGŁosZENIE o UDZIELEN l I ZĄMÓWIENtA- Robot\ budowlane
Zamieszczanie ogloszenia:
oborł,iązkorłe

oglosz€nie

dotyczyi

SEKCJA

I:

Zalnówienia pńlicznego
Zamółvienie doł_'czy projektu lub programu współlinansorvanego ze środkó$,Unii Europcj§kiej
nie
Zamólvieni€ bylo pfzedmiotem oglosżenia lv BiuleĘnie Zarnówień Publicznych:
tak
Numcr ogłoszenia: 5884] 5-N-201 7
ogloszenie o zmianie ogloszenia zostało zamieszczone v Biuletvnie ZamóWień Publicznychi
nię

ZAMAWIAJACY

I. 1) ],{AZWA I ADRES:
Tou,arą,strvo Budolvllictrr.a Społcczrego Sp, Z o,o., Kmjo\Ą,.! numer iderrtyiikacl,jny
69055756700000. ul. u], Parkorł,a l,/3. 39-]00 Ropczyce. rvoj, podkarpackie. panstwo Polska"
tel 172218 ]2j, e-mai] zarzad@tbs-ropcryoe,pl. faks I'I2 2.I8 123.
Aalrcs stronv intenetorłej (url): rlrvrl.tbs-ropczyce.pi
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Komunalna spółka prawa handlorvego

SEKCJA ll: PRZEDMloT ZAMÓ\Ą lEl\lA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zaman,iającegoi
Budorł,a buclynku nieszkalnego \Ąielorodzirtnego rvraz z utzadzeniami technicznl nli i
Zagospodaro\!aniem terenu prz,v u]. Mehofl'en rv Ropcrycacl,i
Numer referencyj ny, (j eze li dtltycz,ł.):
TB3126,712011
II.2) Rodzaj zamó\r,ienia:
Robory budorłlane
II.3) Krótki opi§ puedmiollr zamórvicnia (vlielkość,zakres, rcdzaj i ilośćdostau,, ttjlug lub robót
budolllanych ltń obe,ślenie ząpotlzebolf.Lni] i iymąguń ) a łv prz"vpadku pańner§twa
innołvac}incgo - określenie zapotrzebołr,ania na innowłc},i n!, produkt, uslugę lub robo§
budorvlanei
1. Przedrniotem zamówienia pn, ..Budo1!a bud}i]iu micszkainego wielrlr odzinncgo vraz z
urządzeniami techjliczn,vmi i zagospodarorłalieln telenu prz} ul. Meholler,a w Ropczy-'caclr".
jest budowa bloku micszkalncgo rr.ielorodzinnego. rł, Ropczycach. pr4 ul. Mehoffera, na
dzialkach o nr erv. 392111.393|ż5 i 394,18 oraz z prryłączami: rvodnvn1 kanaiizacji sarritarnei.
złączen kablou}n'l na budl,nku i rł,ęzłem oieplorvniczy-m oraz kana]i7acią deszczową na
działkach 392/1 1. 393/25, 393126, 39.ł/8. 39,1/9. 393/]6 1ł, ranach pozyskanego Z\l,rotliego
\ł.sparcia finansorvego udzielonego przez Banł Gospodarst\ra Krajou.ego z iządowcgo programrt
popierania budownictwa nricszkaniowego. Budolvany budynek Ę,iclorodzimy to budyrrek o 24
https://bzp.uzp.gov,pl/ZP4O3Dreviewi
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loka]ach mieszkalnych 5-konclygnaŃny, rł całościpodpjtniczony. z 2 klatkami schodorłl,mi i
dachem płaskim. W brrd_v-.Ńu zaproiekto{,ano nieszkania 2 i 3 poko|orłe. l3udynek w}posażon],
$,instalacie elekĘcme, teletechn,, c,o,, c\\1t, wod-kan. oraz §ent\,lację. Zagospodarorvanie
działki obejn-ruie drogę lł,ewnętrmą. miejsca parkingowe, chodniki. teren żieleni oraz element},
małcj architcktury, 2, Szczegółorr_r, zakes prac objęt\,ch niniejsz},n zamórvieniem określają. rł,
kolejności rvażności,niniejszl opis przedmiotu zamóvienia. dokunęntacja prcjektowa
stanowiąca załącznik Nr 2 do SIWZ. spcc_vfikacja teclmiczna vl,konania i odbioru robót
budo\rlanych stanowiaca zalącznik Nr 3 do SI\łZ oraz przedmiary robót stanorr.iącc załączrik
Nr ,ł do S]WZ, Ptzcdnliary robót są dokumentem pomocnicz\,,m, a i]oścjw nich podane mają
chalaktcl olięntacyiny, 3. Pr7cdnliot Zamówienia naleĄ w1,lr91ą6 żgodnie Z obo§iąZ.ljącymi
przopisami \\,§m m. in_ przepisami tsllP. PN przenoszącl,mi norm,v eulopeiskie lub notm
innvch parlstrv czbnkowskich Europe.jskiego Obszaru Gospodarc7ego pżenoszących tc nonny.
Zasadami \riedzy technicznej, rł,arunkanli technicznvmi wykonania i odbioru robót. należ,vtą
starannością, $,laści\łąorganizacją. bezpiecznie i dobrzc.jakościol!o, ,ł, Llzyte prąv rea]izacji
Iobót natcriał}, \ł,inn,I spcłniać uyn,iagania okfeślone \ł, ań, 10 Prawa budolłlancgo oraż \ł,i1]l1y
posiadać dokunent} pot\!ierdzające dopuszczenie do użltkowalia i spełnienie odporviednich
norm. 5. Tam, gdzie w dokurrrentacji projeklowej lub przedniarach. zostało \ł,skażane
pochodzenie (malka, znŃ toŃ,alo$J, prodLrcenl, dostawca) mateliałó\Ą, lub l\,skazano normy, o
których mowa w aft, 30 ust, 1 usta\ł_v PZp, Zamawiający dopuszcza do żastoso\,,ania przy
realizacji zamó\ł,ienia matcliałórł,i 1,ozlviązń 1,ólłnoważn,vch pod \ł,zględem paramętró\ł,
technicznych, uż}tkow),clr olaz eksploatacl.jnych, pod lvar'unkiem. że zapelrnią uzyskanie
paranetrów technicm},ch nie gorsż) ch od Założon},ch w niniejszej spec_vfikacji, po akcepiacji
przez Zamarr,iającego. Zamawiający dopuszczajednocześnic rł,szelkie ich odporł,icdniki
lyŃo\ł,e nie go§7c njż u,skazanc, W},kona$,ca, który porł.ołuje się na rozrvjązania róu,no\ł,ażle
jest zoborviązan,v lłykazać. że oferorł,anc pvcz nicgo nateliał!. ulządzenia i robot}, budolłlane
spełniają określone przez Zarnarviająccgo ln,magania, Parametry u,skazanego przez
Zamarł,iającego standardu przedstawiają warunłi techniczne, eksploatac},jne. użytkoł,e,
f'unkcjorraine i inne cech,v istotne dla pżedmiotu zamó\Ą,icnja. natoniast wskazana nlalka 1ub
nażNa hand1olva okrcśla klasę produktu, a nie konłretnego producenta, 6, Minimaln),, $1nagany
przeż Zan,tawjającego okres głarancji liczony od daty protokoIarnego koilcorvego odbioru
przedniofu Zan]ówionia. wl,rrosi 3 lata na §"lkonan} przedmiot żamó\\,ienia. 7. Na podstawię
art. 29 ust 3a ustauT PZP lamarviający rrymaga ab),,\§konawca ]ub podrłykonarł,ca przy
Iealizacji prZedmiotu zamó\ł,ienia Zatrudniał na podstawie lunowy o placę \Ą lozLLmiel11u
przepisó\ł, Kodeksu Pracy. osob} wykonujące określonc cą,mości szczegóło\Ą,e \Ll-rnogi
zarł,iera Rozdział XXVI SIWZ.
IT.-l) InformaCja o cZ§(ciach /amóriiCnia:
Zamóu icnie b1lo prrdrielone na części:
nie
l1.5) Główny Kod CPV:45000000-7

SEKC.IA III: PROCEDURA
III.1) TRYIi t-lDZIELENIA ZAMÓwtnNlł
Pvetarg nieograniczon1
III.2) oglosz€nie doł},czy znkończenia dynłmicznego s},§tcmu zakupólv
nie
III.3) Informacje dodatko\te:

SEKCJA lV; t DZ lE LE\ lE ZAMÓ\ĄEr\lA
Postępo\\,anie / cZęśćZostało uniclrażnione

tŃ
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Naleźy podać podsta§ę i przl,czynę unieważrienia postępowania:
Art. 93 ust. l pkt 4 ustarrry PZP ..Zarnarviający unieważnia postępowanie. jeżeli cena
Ąkorzystniejsze j ofeńv 1ub ofefia z najniżsZą cena przeu,lższa kl!otę. któIą Zam.r\Ą iaiąc}
zarnielza p|zeziacz)-Ć na sfinansov,anie zamórr.ienia, chyba że zamawiaiąc.v może z§,ięks4,ć tę
kwolę do ceny najkorzystniejszej oferry". W pro$,adzonym postępowaniu Złożono 3 ofeń),.
spośród których cena najtŃszej ofcrq, ł_r,nosi 3 9j6 000.00 zł brutto, Zama\ł.iającv plano\\'ał
przeznacz},ó na sfinanso$ańe zamówicnia kwotę 3 600 000.00 zł blutto i nie może.iej 7lłiększyć.

Iv.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIEN| Ą W TRYBIE NEGOCJACJ| BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANI.Ą O CENĘ
Iv.9.1) Podstawa pfałvna
Postępolvatie plowadzonejest w tlybie na podstawie aft, ustal\,} PZp.
IV.9.2) Llzasadnienie w-t boru trybu
Należy podać użasadnienje f'akt,Yc7nc i prawne lł,vboru trybu oraż rł_vjaśnić,dlaczego
ud,/ielen.e zamn$ ienia,'e5l ,/!odne z przcpi.lmi
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