Tychy, 20 kwietnia 2021 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA
(OPZ)
1. Nazwa zamówienia publicznego.
„Wykonanie odwodnienia budynku przy ul. Nowokościelnej 11-11A-11B-11C w Tychach”.
2. Oznaczenie zamawiającego.
Tyskie TBS Sp. z o. o., ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, NIP: 6462312814, REGON:
273662488, KRS: 0000037223 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód.
Telefon: (32) 227 03 70 lub 501 875 758, e-mail: artur.w@ttbs.tychy.pl.
3. Adres strony internetowej, na której prowadzone będzie postępowanie.
Postępowanie prowadzone będzie na stronie internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/ttbs_tychy.
4. Tryb udzielenia zamówienia.
Art. 2 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2019.2019. z późn. zm.).
5. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty
z możliwością prowadzenia negocjacji.
Zamawiający przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
6. Przedmiot zamówienia.
6.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia budynku przy ul. Nowokościelnej
11-11A-11B-11C, zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Biuro Projektów
Graficznych „PLATAN”, w szczególności:
a) budowę drenażu opaskowego z rur drenarskich Dz100 PVC-U o długości 132,40 mb,
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b) włączenie do istniejącego kanału kanalizacyjnego poprzez rury kanalizacyjne Dz110
PVC-U kl. „S” o długości 19,00 mb,
c) zabudowanie studni tworzywowych DN425 – 3 sztuki,
d) próbę szczelności.
6.2. Mapa sytuacyjna.

6.3. Roboty należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością ze względu na ciągłe
użytkowanie budynku. Wykopy prowadzić odcinkowo oraz na bieżąco zabezpieczać przed
dostępem osób postronnych.
6.4. Podstawą odbioru prac remontowych będą Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót wyłącznie w zakresie robót opisanych w niniejszy opisie przedmiotu zamówienia.
6.5. Załączony przedmiar robót jest dokumentem poglądowym i służy do kalkulacji ceny a nie
jest podstawą do wyceny.
6.6. Kody Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
kod numeryczny CPV
kategoria
klasa

nazwa

grupa
dzi
ał
45 0 0 0 000-7

Roboty budowlane

45 2 0 0 000-9

Roboty instalacyjne w budynkach

45 2 3 2 451-8

Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45 2 3 2 452-5

Roboty odwadniające

45 2 5 5 600-5
Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
6.7. Zamawiający dopuszcza zlecenie dodatkowych w przypadku stwierdzenia, po odkopaniu
fundamentów, konieczności wykonania izolacji pionowej.
6.8. Załączniki:
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a) Projekt budowlano-wykonawczy nr PW_40_20 autorstwa Biura Projektów
Graficznych „PLATAN” Michał Grzyb,
b) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
c) Przedmiar robót.
7. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w terminie od 1 czerwca 2021 r. do 15 lipca
2021 r.
8. Zakładane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy.
8.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do OPZ.
9. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający
będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej.
9.1. Komunikacja w Postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
9.2. Zamawiający informuje, iż będzie komunikował się z wykonawcami za pomocą Platformy
zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ttbs_tychy.
10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.
Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest Artur Wyżkiewicz,
tel. 501 875 758.
11. Termin związania ofertą.
11.1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
12. Sposób oraz termin składania ofert.
12.1. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
12.2. Termin składania ofert upływa dnia 5 maja 2021 r. o godz. 12.00. Oferty złożone
po terminie składania ofert zostaną odrzucone.
12.3. Oferty wraz z załącznikami składa się poprzez załączenie na Platformie zakupowej.
13. Termin otwarcia ofert.
13.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 maja 2021 r. o godz. 12.30, za pośrednictwem Platformy
zakupowej.
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13.2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
13.3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
14. Sposób obliczenia ceny.
14.1. Cenę ofertową należy podać w PLN brutto cyfrą.
14.2. Cena ofertowa wyrażona w złotych polskich wraz z podatkiem VAT obejmować będzie
wszelkie należności Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
14.3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zaokrąglając
zgodnie z zasadami matematycznymi.
15. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert.
15.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 punktów.
15.2. Zamawiający przewiduje następujące kryteria oceny ofert:
15.2.1. Cena (C) – waga 100 %,
15.3. Punkty w ramach kryterium C – Cena całkowita brutto, zostaną przyznane
Wykonawcom, zgodnie ze wzorem przedstawionym poniżej:
C = (Cmin / Cbo) x 100
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród złożonych ofert
Cbo – cena w badanej ofercie
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w ramach powyższego kryterium,
wynosi 100 punktów.
16. Informację o warunkach udziału w postępowaniu.
16.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
16.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
16.1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
16.1.2.1. posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
tj. Zamawiający nie określa tego warunku.
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16.1.2.2. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
tj. Zamawiający nie określa tego warunku.
16.1.2.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (słownie:
pięćset tysięcy złotych);
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie
mniejszej niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
16.1.2.4. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj.:
a) Wykonawca wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej dwa zamówienia, polegających na budowie,
przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej o wartości nie
mniejszej niż 70.000,00 zł brutto,
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, którzy
będą brali udział w realizacji zamówień, to jest osobami
uprawnionymi
do
wykonywania
samodzielnych
funkcji
technicznych w budownictwie, posiadającymi uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do:
• kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; wymogiem
Zamawiającego jest dysponowanie przez wykonawcę co
najmniej jedną osobą o ww. uprawnieniach.
Przez pojęcie „uprawnienia budowlane” rozumie się uprawnienia
(w tym wpis na listę członków właściwego samorządu zawodowego)
wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jak również odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa. W przypadku dysponowania
osobami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii
Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pojęcie
„uprawnienia budowlane” należy rozpatrywać z uwzględnieniem
przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy
z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
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Europejskiej oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
17. Informację o podmiotowych środkach dowodowych.
17.1. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona,
jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania ofert,
tj.:
a) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
b) wykaz 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, przy czym dowodami, o których mowa,
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;
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 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;
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt
1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych
podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
e) zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego
lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
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z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania
ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
21. Postanowienia pozostałe.
21.1. Zamawiający:
21.1.1. Nie dopuszcza składania ofert częściowych.
21.1.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
21.1.3. Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą,
prowadzone będą w złotych polskich.
22. Obowiązek informacyjny – RODO
22.1. Zamawiający realizując obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1-3
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)
zwane dalej rozporządzenia 2016/679 oświadcza, iż powyższe informacje zwarte są
w Załączniku nr 7 do SWZ.
22.2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z Ustawą.
22.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
22.4. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie
zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
23. Załączniki:
1. Projekt budowlano-wykonawczy.
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
3. Przedmiar robót.
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