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I. II. III. IV. VI. Polska-Nysa: Roboty budowlane w zakresie budynków

2019/S 050-113804
Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresyAgencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o.ul. Marcinkowskiego 2-4Nysa48-300PolskaOsoba do kontaktów: Adam KozłowskiTel.: +48 774481491
E-mail: a.kozlowski@arn.nysa.plKod NUTS: PL523Adresy internetowe:Główny adres: www.arn.nysa.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) KomunikacjaNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia możnauzyskać bezpłatnie pod adresem: www.arn.nysa.plWięcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżejOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłaćdrogą elektroniczną za pośrednictwem: www.platformazakupowa.plOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na

adres podany powyżejKomunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które niesą ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi iurządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: spółka prawa handlowego
I.5) Główny przedmiot działalnościBudownictwo i obiekty komunalne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:Budowa osiedla zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Franciszkańskiej w NysieNumer referencyjny: 1/ZP/IN/2019
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II.1.2) Główny kod CPV45210000
II.1.3) Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
II.1.4) Krótki opis:Budowa osiedla zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Franciszkańskiej w Nysie
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3) Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL523Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:Nysa
II.2.4) Opis zamówienia:„Budowa osiedla zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.Franciszkańskiej w Nysie”:— roboty przygotowawcze placu budowy (zgłoszenia, oznakowanie i ogrodzenieplacu budowy, organizacja ruchu, wycinka drzew, wszelkie uzgodnienia)— roboty rozbiórkowe— roboty ziemne (geodezja, badania geologiczne, wytyczenie, wykopy)— kompleksowa budowa trzech bloków mieszkalnych wielorodzinnych zgodnie zzałączoną dokumentacją projektową— wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych (TV, tel., internet,domofon) i odgromowych— wykonanie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, cieplnych i c.o.— wykonanie prac w zakresie ochrony ppoż. zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz dokumentacją techniczną, włącznie z ekspertyzą ochrony ppoż. iwszelkimi uzgodnieniami— wyposażenie budynków oraz terenu objętego inwestycją we wszystkieniezbędne urządzenia ochrony ppoż.— wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej włącznie z przyłączami— wykonanie sieci wodociągowej włącznie z przyłączami— wykonanie sieci ciepłowniczej, węzłów ciepłowniczych włącznie z przyłączami— zagospodarowanie terenu, w tym: drogi, chodniki, parkingi, zieleń, place zabaw,mała architektura, miejsca składowania odpadów segregowanych, oświetleniedrogowe, oznakowanie— kompleksowa dokumentacja powykonawcza wraz z wszystkimi niezbędnymizgłoszeniami i odbiorami— uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla całej inwestycji
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaCena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria sąwymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemuzakupówOkres w miesiącach: 24Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UniiEuropejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane zwpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:Wykonawca spełni warunek jeżeli:a) wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumęgwarancyjną ubezpieczenia minimum 14 000 000,00 PLNb) wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości niemniejszej niż: 9 300 000,00 PLNc) wykaże się wskaźnikiem szybkiej płynności finansowej za rok 2017 w wysokościnie mniejszej niż 1,2. (wskaźnik liczony jako majątek obrotowy minus zapasyminus rozliczenia międzyokresowe czynne dzielone przez zobowiązania

krótkoterminowe).d) wykaże się wskaźnikiem bieżącej płynności finansowej za rok 2017 w wysokościnie mniejszej niż 1,2. (wskaźnik liczony jako iloraz aktywów bieżących(obrotowych)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału wpostępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnegozamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacjifinansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteruprawnego łączących go z nim stosunków prawnych.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musiudowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponowałniezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiajączobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobówna potrzeby realizacji zamówienia.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innychpodmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się doudostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałąwskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobównie ponosi winy.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:Określenie warunków:Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, jeżeli Wykonawca spełniwarunek i wykaże, że:a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniejjedną robotą budowlaną obejmującą budowę budynków mieszkalnych wraz zzagospodarowaniem terenu o wartości minimum 14 000 000,00 PLN brutto
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Sekcja IV: Procedura

b) do realizacji zamówienia skieruje następujące osoby odpowiedzialne zakierowanie robotami budowlanymi:— co najmniej 1 osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowyposiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych wbudownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościkonstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważneuprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów) orazposiadająca minimum 5 lat doświadczenia w realizacji inwestycji— co najmniej 1 osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branżyinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadająca uprawnienia do wykonywaniasamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeńcieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lubodpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązującychwcześniej przepisów) oraz posiadająca doświadczenie min.5 lat w realizacjiinwestycji— co najmniej 1 osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branżyinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych ielektroenergetycznych, posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnychfunkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lubodpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązującychwcześniej przepisów) oraz posiadająca doświadczenie min. 5 lat w realizacjiinwestycji.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału wpostępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnegozamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacjifinansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteruprawnego łączących go z nim stosunków prawnych.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musiudowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponowałniezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiajączobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobówna potrzeby realizacji zamówienia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuData: 12/04/2019Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziałuwybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie doudziału:Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertąOkres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofertData: 12/04/2019

Czas lokalny: 11:00Miejsce:Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. przy ul. Marcinkowskiego 2-4 w Nysie, POLSKA,pokój nr 201 (II piętro)Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:Otwarcie ofert następuje w siedzibie Zamawiającego poprzez kliknięcie przycisku„Odszyfruj oferty”. Otwarcie ofert jest jawne.Oferta winna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisanakwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.Składanie ofert odbywa się przez platformę: www.platformazakupowa.pl

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowychZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Nysy Sp. zo.o. z siedzibą w Nysie, ul. Marcinkowskiego 2-4, kod pocztowy 48-300, POLSKA,adres e-mail: sekretariat@arn.nysa.pl, telefon: +48 774481491, reprezentowanaprzez Prezesa Zarządu;2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Agencji Rozwoju Nysy Sp. zo.o., to adres korespondencyjny: ul. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa, POLSKA,adres e-mail: sekretariat@arn.nysa.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznegopn. „Budowa osiedla zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przyul. Franciszkańskiej w Nysie” nr 1/ZP/IN/2019 prowadzonym w trybie przetargunieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r.

poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawyPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzieleniezamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
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obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednioPani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisachustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowanew sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Panadotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danychosobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO ***;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyuzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącychnarusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danychosobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danychosobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowychjest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu dodanego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązekwyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianąwyniku postępowaniaO udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresieniezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu orazjego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania wodniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środkówochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwaczłonkowskiego.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeKrajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.plFaks: +48 224587800
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:Odwołanie wnosi się:1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
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określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostałyprzesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lubprzekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8ustawy Prawo zamówień publicznych;2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposóbokreślony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznychalbo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdywartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych napodstawie art. 11 ust. 8.ustawy Prawo zamówień publicznych;
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańKrajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.plFaks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:07/03/2019
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