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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:622559-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
2022/S 218-622559

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Administrator Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Waryńskiego 16a
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Doroszyńska
E-mail: sekretariat@rtbs.eu 
Tel.:  +48 483846507-111/+48 483846586
Faks:  +48 483627302
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.rtbs.eu

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/684284
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Budownictwo i zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i parkingami przy ul. hm. kpt. 
Eugeniusza Stasieckiego w Radomiu.
Numer referencyjny: PI-P.271.5.P.2022

II.1.2) Główny kod CPV
45211340 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych pięciokondygnacyjnych 
w całości podpiwniczonych – przy ul. hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego w Radomiu wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, dojazdami, parkingami, śmietnikami, instalacjami i sieciami w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego funkcjonowania obiektów oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45211000 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
45342000 Wznoszenie ogrodzeń
45222110 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów
43325000 Wyposażenie parków i placów zabaw
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232140 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45332400 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Radomiu przy ul. hm. kpt. Eugeniusza Stasieckiego,
działki nr ew. 56/1 i część dz. nr ew. 57/1 (obręb 0080-Żakowice, arkusz 67)

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1. Budynków mieszkalnych wielorodzinnych w technologii tradycyjnej ze ścianami murowanymi i częściowo 
monolitycznymi, stropami monolitycznymi. Sztywność przestrzenną budynku zapewniają żelbetowe ściany 
piwnic oraz częściowo kondygnacji nadziemnych, szybów windowych i klatek schodowych, słupy żelbetowe 
nośne i ściany murowane nośne. Budynek w całości podpiwniczony. W poziomie -1 zlokalizowano garaż 
podziemny, schowki garażowe, pomieszczenia gospodarcze (jeden schowek garażowy lub pomieszczenie 
gospodarcze dla jednego lokalu mieszkalnego), wózkownie, pomieszczenia na wodomierz, węzeł cieplny oraz 
pom. administracyjne. Pomieszczenia gospodarcze usytuowane będą także na kondygnacjach nadziemnych. 
Na parterze każdego budynku przewidziano jedno mieszkanie przystosowane dla osoby niepełnosprawnej. 
Klatka schodowa budynku wyposażona będzie w dźwig osobowy. Budynek posiada formę rozrzeźbioną, 
dach płaski o nachyleniu ≈ 3% kryty papą termozgrzewalną. Stolarka okienna w budynkach – PVC, o 
szkleniu dwukomorowym szkłem zespolonym (dolne szklenie szkło bezpieczne laminowane 4.4.2). Ściany 
parteru i pięter ocieplone metodą lekko-mokrą – styropianem EPS – 80 wykończony tynkiem silikonowym. 
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Zagospodarowanie terenu obejmuje: wykonanie chodników, dróg, parkingów, wiat śmietnikowych, placów 
gospodarczych, plac zabaw, ukształtowania terenu.
2. Przyłączy instalacji wodnej
3. Przyłączy kanalizacji sanitarnej.
4. Kanalizacji deszczowej z przyłączami do budynku.
5. Instalacji wewnętrznej c.o. (wraz z indywidualnymi wymiennikami ciepła), c.w.u., kanalizacji sanitarnej.
6. Drenaży opaskowych.
7. Wentylacji mechanicznej.
8. Instalacji teletechnicznych telewizji DVBT i satelitarnych, domofonowych.
9. Instalacji elektrycznych i odgromowych.
10. Oświetlenia terenu, monitoringu i klimatyzacji.
11. Ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/12/2022
Czas lokalny: 10:00
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IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/03/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/12/2022
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:
Elektronicznie w siedzibie Zamawiającego poprzez platformę zakupową OpenNexus

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/11/2022
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