Ogłoszenie nr 2022/BZP 00048830/01 z dnia 2022-02-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową wraz z
urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mehoffera 17 w Ropczycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690557567
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Parkowa 1/3
1.5.2.) Miejscowość: Ropczyce
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-100
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski
1.5.7.) Numer telefonu: 017 2218123
1.5.8.) Numer faksu: 017 2218123
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@tbs-ropczyce.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: tbs-ropczyce.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Komunalna Spółka Prawa Handlowego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie i administrowanie własnym zasobem mieszkaniowym
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:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową wraz z
urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mehoffera 17 w Ropczycach
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31893fd9-87ed-11ec-9bc1-c2db95d08897
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00048830/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-07 13:17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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: Nie
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://platformazakupowa.pl/pn/ropczyce
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://platformazakupowa.pl/pn/ropczyce
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym
składanie ofert, oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (np. zadawanie pytań,
uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego) odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Nowa wiadomość dostępnego w zakładce
Wiadomości na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl zwanym dalej „regulaminem”, dostępnym na
stronie głównej platformy.
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych
w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Link do postępowania dostępny jest na Profilu Nabywcy Zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/ropczyce/proceedings
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać zamawiający
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od wykonawcy. Dz.U.2020.2415 z dnia 2020.12.30.
6. Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformazakupowa.pl
7. Wykonawca składa Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami przy użyciu strony internetowej
platformazakupowa.pl za pośrednictwem Formularza OFERTA dostępnego na stronie dotyczącej
prowadzonego postępowania.
8. Oferta Wykonawcy zostanie zaszyfrowana przez system, tak aby nie można było zapoznać się z jej
treścią do terminu otwarcia ofert.
9. Przekazanie Zamawiającemu Oferty w innym trybie niż za pośrednictwem platformy zakupowej
będzie uważane za niezłożenie Oferty w przedmiotowym postępowaniu.
10. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować przy użyciu
platformazakupowa.pl
11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
12. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął
do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania o ofert.
13. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 12, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 12, zamawiający nie ma
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
14. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w ust. 11.
15. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SWZ.
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
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z
o.o., ul. Parkowa 1/3, 39-100 Ropczyce; nr tel. (17) 22-18-123, którego przedstawicielem jest Prezes
Zarządu;
2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za
pośrednictwem e mail: tbsropczyce@gmail.com bądź poczty tradycyjnej kierując pismo na adres
Administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78ustawy PZP, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
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wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy PZP;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: TBS/94/2022
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 pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią
handlowo-usługową wraz z urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu przy ul.
Mehoffera 17 w Ropczycach” jest wykonanie robót budowlanych wraz z urządzeniami
budowlanymi: drogą wewnętrzną, miejscami parkingowymi, osłoną śmietnikową, kanalizacją
deszczową z drenażem opaskowym i drenażami odwadniającymi, doziemnymi odcinkami
wewnętrznych instalacji: elektrycznej ze złączem kablowym na budynku i kanalizacji sanitarnej;
przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznym, kanalizacji deszczowej;
wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wod.-kan., c.o., węzłem ciepłowniczym, wentylacji
mechanicznej w miejscowości Ropczyce na działkach o nr ew. 394/10, 393/27, 393/21, 393/33,
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393/35 w Ropczycach, woj. Podkarpackie, w ramach pozyskanego zwrotnego wsparcia
finansowego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z rządowego programu
popierania budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą
załącznik Nr 2 do SWZ, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
stanowiącą załącznik Nr 3 do SWZ oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 4 do
SWZ. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy, a ilości w nich podane mają charakter
orientacyjny.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie robót w zakresie i rodzaju określonych w niniejszym opisie
przedmiotu zamówienia, w tym:
2.1. budowę budynku wielorodzinnego o 36 lokalach mieszkalnych 7-kondygnacyjnego, w
całości podpiwniczonego, z 2 klatkami schodowymi, z 2 windami i dachem płaskim wraz z
częścią handlowo-usługową o 2 kondygnacjach ( poziom -1 i 0 ). W budynku zaprojektowano
mieszkania 2 i 3 pokojowe i niezbędną infrastrukturę techniczną tj: osłonę śmietnikową,
kanalizację deszczową z drenażem opaskowymi drenażami odwadniającymi, doziemnymi
odcinkami wewnętrznych instalacji: elektrycznej ze złączem kablowym na budynku oraz
oświetleniem zewnętrznymi kanalizacji sanitarnej; przyłączami: wodociągowym, kanalizacji
sanitarnej, teletechnicznym, kanalizacji deszczowej; wewnętrznymi instalacjami: elektryczną,
monitoringu, wod.-kan., węzłem ciepłowniczym, wentylacji mechanicznej i grawitacyjną. W
części handlowo-usługowej zaprojektowano odrębne lokale z pomieszczeniami przynależnymi w
poziomie -1 oraz w poziomie parteru, z klatką schodową.
2.2. budowę sieci wodociągowej,
2.3. budowę muru oporowego,
2.4. zagospodarowanie działki obejmuje drogę wewnętrzną, miejsca parkingowe, chodniki,
schody terenowe, teren zieleni wraz z nasadzeniami oraz elementy małej architektury (ławki,
kosze śmietnikowe).
3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania przyłącza ciepłowniczego.
4. Dostarczone w ramach zamówienia urządzenia należy zainstalować/zamontować, dokonać
uruchomienia pracy tych urządzeń łącznie z przeszkoleniem Użytkownika obiektu w zakresie
uruchomienia i eksploatacji tych urządzeń.
5. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
5.1. Wyposażenia obiektu w:
- instrukcje rozruchu, eksploatacji i konserwacji urządzeń dostarczanych i
montowanych/instalowanych w ramach niniejszego zamówienia,
- dokumentację do UDT (oddział Rzeszów),
- instrukcje BHP,
- wyposażenie p.poż.
5.2. Przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów wymaganych do realizacji
zamówienia, w tym oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót o przyjęciu obowiązku
kierowania budową, oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów
Budownictwa, przygotowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, itp. a także do
wykonania niezbędnych prób, odbiorów, badań i sprawdzeń.
5.3 Przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia, w tym: pozyskanie protokołów prób,
odbiorów, badań i sprawdzeń, przygotowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla
wszystkich nowych obiektów budowlanych stanowiących elementy zagospodarowania terenu.
6. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania zamówienia określają w kolejności ważności:
niniejszy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ, w tym dokumentacja projektowa
stanowiąca załącznik Nr 2 do SWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych stanowiąca załącznik Nr 3 do SWZ. Przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 4 do
SWZ jest dokumentem pomocniczym a ilości w nim zawarte są orientacyjne z wyjątkiem części
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dotyczącej opisu rodzaju i ilości urządzeń wyposażenia budynku, których wskazanie jest
wiążące dla Wykonawcy.
7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in.
przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należytą starannością, właściwą
organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo.
8. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa
budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i
spełnienie odpowiednich norm.
9. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, o których mowa
w art. 101 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza do zastosowania przy realizacji zamówienia
materiałów i rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych
oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji, po akceptacji przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż
wskazane.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone przez
Zamawiającego wymagania.
Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne,
eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne i inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia,
natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego
producenta.
10. Wymagany okres gwarancji min. 36 miesięcy liczony od daty protokolarnego końcowego
odbioru przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w postanowieniach umowy stanowiącej Załącznik nr 5do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31
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
4.3.2.) 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
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4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
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 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale X SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że ma opłaconą
polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie:
jeden milion złotych) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1zamówienieobejmujące
wykonanie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 5000 m3 i wartości brutto nie mniejszej niż 3
000 0000 zł, tj. zamówienia obejmującego wzniesienie budynku, wykonanie robót
wykończeniowych, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, utwardzenia terenu.
Dopuszcza się wykazanie spełnienia tego warunku poprzez udokumentowanie prawidłowego
wykonania poszczególnych rodzajów robót w różnych zamówieniach, przy czym kubatura
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budynków wykonanych w ramach różnych zamówień nie podlega sumowaniu
b) dysponuje co najmniej po jednej osobie przewidzianej do kierowania robotami budowlanymi,
posiadającymi co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, które
posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, instalacyjnej sanitarnej i instalacyjnej
elektrycznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i przynależą do właściwej izby inżynierów.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane nadane obywatelom
państw członkowskich w rozumieniu art 4a stawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U z 2019
r., poz. 1117). uznane na podstawie odrębnych przepisów, stosowanie do treści art. 12 a ustawy
Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu mowa jest o uprawnieniach, to
w przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich oznacza to decyzję w sprawie
uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z
właściwymi przepisami, w szczególności z Ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz.
1646) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1117).
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:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem
nr 7 do SWZ.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych:
1) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez zamawiającego.
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SWZ,
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3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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 – wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50
000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu.
2) Gwarancjach bankowych.
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych.
4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2020 r. poz. 299).
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty na konto
Zamawiającego nr 94 9171 0004 0000 8644 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Ropczycach.
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu zamawiający uzna za skuteczne w chwili uznania rachunku zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji
lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) Musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie PZP.
2) Z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium.
3) Powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) Termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert).
5) W treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania.
6) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji powinna być Gmina Ropczyce
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP),
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych
z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP zostanie
odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
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6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w Rozdziale XII ust. 1 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
lub kryteriów selekcji.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane
wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość n/w zmian umowy:
1/ Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kolejności i terminów wykonania poszczególnych
zakresów robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik
Nr 1 do umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w następujących
okolicznościach:
a/ konieczności zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych,
b/ celem usprawnienia procesu budowy,
c/ wynikających z uzgodnienia potrzeby wprowadzenia rozwiązań zamiennych,
d/ zaistnienia przeszkód nie spowodowanych lub nie dających się przypisać Wykonawcy.
2/ Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji prac objętych umową w przypadku
zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych przeszkód, nie leżących po
stronie Wykonawcy, uniemożliwiających kontynuowanie realizacji robót przez okres dłuższy niż
15 dni.
3/ Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność zmniejszenia zakresu uprzedniego
zamówienia Zamawiający uprawniony jest ograniczyć zakres robót i/lub urządzeń, do czego nie
jest wymagana zgoda Wykonawcy, wówczas wysokość wynagrodzenia ryczałtowego ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o kwotę wynikającą z wyliczenia polegającego na przemnożeniu
ilości nie wykonanych robót przez ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym.
Zastrzega się jednak, że minimalny zakres świadczenia Wykonawcy obejmuje wykonanie
budynku w stanie deweloperskim (bez robót wykończeniowych), o wartości ustalonej na
podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy wynoszącej ………………….zł.
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4/ Zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,
wówczas wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposób, że do wartości netto zostanie doliczony
podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów.
5/ Zmiany którejkolwiek z osób wykazanych w ofercie Wykonawcy, a przewidzianych do
kierowania robotami realizowanymi w ramach niniejszego zamówienia, mogą nastąpić jedynie
na osobę spełniającą wymagane w SWZ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia. Zmiany te wymagają akceptacji Zamawiającego, nie wymagają
aneksu do umowy lecz poinformowania drugiej strony w formie pisemnej i potwierdzenia w
dzienniku budowy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, muszą być każdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiającego.
3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, zainicjowanej przez Wykonawcę
jest przedłożenie do akceptacji Zamawiającego opisu propozycji i uzasadnienia zmiany oraz
wpływu zmiany na realizację zadania.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-03 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ropczyce
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-03 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-01
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