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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316395-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Myślenice: Roboty budowlane
2017/S 153-316395
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Myślenice
ul. Rynek 8/9
Myślenice
32-400
Polska
Tel.: +48 126392300
E-mail: info@myslenice.pl
Faks: +48 126392305
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.myslenice.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.myslenice.pl
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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2.
Numer referencyjny: INW.271.12.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące zadanie inwestycyjne pn: „Budowa Muzeum przy ul.
Traugutta w Myślenicach na działce nr 974 Myślenice obręb 2”.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200
45210000
45212313
45262311
45262310
45262522
45410000
45421000
45431000
45442100
45262370
45421160
45200000
45233000
45233330
45233222
45233223
45233253
45333000
45331100
45331000
45331210
45232310
45231400
45231100
45310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Myślenice.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę budynku muzeum wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną,
wod.-kan. gaz, c.o., cwu, wentylacją mechaniczną oraz klimatyzacją), dojazdem technicznym, kładką dla
pieszych, wyburzeniem istniejącego budynku gospodarczego, przebudową ulicy Traugutta i miejscami
postojowymi, przebudową sieci elektroenergetycznej, przebudową sieci teletechnicznej, budową kanalizacji
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opadowej oraz zagospodarowaniem terenu na dz. nr 974, 1022, 1079, 1055/2, 1056/1, 1027/2 oraz 1201/1 obr.
2 Myślenice.
2. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona także wszelkie prace tymczasowe i towarzyszące
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz roboty odtworzeniowe, odbiory robót, wszelkie
inne czynności oraz dokumenty (w tym dokumentację powykonawczą) niezbędne do oddania obiektu do
użytkowania, a w szczególności;
1) organizację, zagospodarowanie i likwidację terenu budowy oraz właściwe jego oznakowanie;
2) zapewnienia należytego porządku na budowie poprzez utrzymywanie sprzętu lub osób do czyszczenia dróg
dojazdowych i wyjazdowych z budowy;
3) wytyczenie robót budowlanych w terenie, objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie
z warunkami dokumentacji projektowej;
4) wszelkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne dla zrealizowania przedmiotu
zamówienia, w tym wszelkich robót związanych z usunięciem kolizji nowo budowanych sieci z istniejącym
niezainwentaryzowanym lub błędnie zainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu;
5) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia
takiego planu;
6) sprzątanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) zasilanie w energię elektryczną oraz media technologiczne niezbędne do prowadzenia robót i
zagospodarowania terenu budowy;
8) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z dokumentacją powykonawczą graficzną
i opisową oraz zmianami w ewidencji w 3 egz. w tym 1 na nośniku elektronicznym;
9) dokonanie i uzyskanie odpowiednich zgłoszeń, zezwoleń i pozwoleń umożliwiających użytkowanie obiektu
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa
pracy, prawa energetycznego, prawa ochrony przeciwpożarowej), w tym uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiającego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Myślenicach ostatecznego pozwolenia
na użytkowanie obiektu;
10) opracowania organizacji ruchu na czas budowy wraz z poniesieniem wszystkich kosztów związanych z jej
uzyskaniem;
11) opracowanie dokumentacji powykonawczej;
Szczegółowo zakres obowiązków Wykonawcy opisują: wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia
stanowiący część II SIWZ. Wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia oraz zakres robót zostały
szczegółowo opisane w Części III niniejszej SIWZ zawierającej Opis przedmiotu zamówienia –STWiORB,
dokumentację projektowa oraz pomocnicze przedmiary robót.
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
Koniec: 31/07/2018
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
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Oś. 11 działanie 11.1 poddziałanie 11.1.2.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zam. przewid. udz. zam., o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6) ustawy Pzp, do wartości 50 % zam. podst. pol.
na powt. pod. robót bud. t.j. w szczeg. w przyp. koniecz. wyk. robót bud. podob. do robót objętych przedm.
zam., a to w szczeg. robót pol. na wyk. dod. robót konstr-bud, elektr., inst. sieci wod-kan, gaz. co. drog.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 i
art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5, 6 i 8 ustawy.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek dotyczący zdolności ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 2 500 000 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót
budowlanych obejmujących budowę/ rozbudowę/ przebudowę obiektu pełniącego funkcję budynku użyteczności
publicznej o wartości robót co najmniej 3 000 000 PLN netto;
Uwaga: Jako budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego,
nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w
tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (zgodnie
z definicją „budynku użyteczności publicznej” zawartą w §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.4.2002 roku
(tekst jednolity z dnia 17.7.2015 r. – Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż
dysponuje osobami:
1)) Specjalista Kluczowy nr I – Kier. budowy – 1 osoba: Kwalifikacje i umiejętności: do pełnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;
Doś. zaw.: co najmniej 3-letnie dośw. zaw. na st. kier. bud. lub kierownika robót; w tym pełnienie funkcji kier.
bud. lub kier. robót w ramach posiadanej specjalności dla co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/
przebudowę/ rozbudowę/ modernizację obiektu pełniącego funkcję budynku użyteczności publicznej.
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2)) Specjalista kluczowy nr II – Kier. robót sanit. – 1 osoba; Kwalifikacje i umiejętności: do pełnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych,went., gaz., wod-kan. bez ograniczeń;
Dośw. zaw.: co najmniej 3-letnie dośw. zawodowe na stanowisku kier. bud. lub kierownika robót;
3)) Specjalista Kluczowy nr III – kierownik robót elektroenergetycznych – 1 osoba, Kwalif. i umiej: uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogr.; Doś. zaw.: co najmniej 3-letnie doś. zaw. na
stanowisku kier. bud. lub kier. robót;
4)) Spec. Kluczowy nr IV – kier. robót drogowych – 1 osoba, Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w spec. drogowej bez ogr.;
Dośw. zaw.: co najmniej 3-letnie dośw. zaw. na st. kier. bud. lub kier. robót;
Uwaga: Dop. się łączenie funkcji Specj. Klucz. przez jedną osobę, pod warunkiem spełniania przez tę osobę
wymagań określonych dla łączonych funkcji.
Upr., o których mowa pow. powinny być zgodne z ustawą P. bud. oraz Rozp. Min. Infr. i Roz. z dnia 11.9.2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1278).
Dop. się upr. równ. – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7.7.1994
roku Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym
zakresie.
z uwagi na ograniczoną ilość znaków w tym miejscu formularza ogłoszenia, szczegółowe wymogi dot. osób
precyzują zapisy IDW (część I SIWZ) a w szczególności pkt 9.2.3).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy opisane są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr II SIWZ
Umowy.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6) ustawy Pzp, do
wartości 50 % zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych t.j.
w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych podobnych do robót objętych
przedmiotem zamówienia, a to w szczególności robót polegających na wykonaniu dodatkowych robót
konstrukcyjno – budowlanych, elektrycznych, instalacyjnych sieci wod-kan-gaz-c.o., drogowych.
W przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia zakresu robót o roboty podobne, jak opisano powyżej,
zamówienia takie zostaną udzielone zgodnie z art. 66 i nast. ustawy Pzp.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
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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

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/09/2017
Czas lokalny: 09:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/09/2017
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice pok. 13.
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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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Z uwagi na fakt, iż w momencie wszczęcia przedmiotowego postępowania Umowa o dofinansowanie
projektu nie została podpisana, w związku z czym zgodnie z pkt. 34.1 niniejszej IDW, Zamawiający zastrzega
sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku gdy środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
W niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 24aa ustawy pzp, tj. zamawiający najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 150 000 PLN szczegółowo warunki
co do sposobu wniesienia, formy oraz zwroty albo utraty wadium opisuje pkt 12 IDW (część I SIWZ) \
Zamawiający będzie wymagał zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania
o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, szczegółowo
warunki co do sposobu wniesienia, formy oraz zwrotu zabezpieczenia opisuje pkt 13 IDW (część I SIWZ) oraz
postanowienia wzoru umowy (część II SIWZ).
Wyk. dok. składanych w toku postęp. :
Kompletna oferta musi zawierać:
Formularz Oferty – wzór stanowi załącznik nr 1 do IDW.
Wykaz materiałów i/lub urzadzeń równoważnych wzór stanowi Załacznik nr 1A do IDW
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, wzór Załącznik
nr 2 do niniejszej IDW;
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pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, wzór załącznik nr 6 do IDW, jeżeli wykonawca
polega na zdolnościach innych podmiotów;
Stosowne Pełnomocnictwo(a) (jeżeli dotyczy)
dokument ustanawiający Pełnomocnika (jeżeli dotyczy)
Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, do których złożenia wezwie Wykonawcę lub
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć je samodzielnie tj.;
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – oświadczenie takie sporządzone w oparciu o wzór
stanowiący załącznik nr 7 do IDW 10.1 IDW;
informacje z Krajowego Rejestru Karnego składane zgodnie z pkt 10.2.1) IDW;
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, składane zgodnie
z pkt 10.2.2) IDW
oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania
się o zamówienia publiczne, składane zgodnie z pkt 10.2.4) IDW
oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne składane zgodnie z pkt 10.2.3) IDW
wykaz robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr
4 do IDW – składany zgodnie z pkt 10.4.1)
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5 wraz z informacjami na temat tych osób oraz informacja o
podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5A do
niniejszej IDW oraz oświadczenie o uprawnieniach osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5B do niniejszej IDW –
składane na podstawie pkt 10.4.2) IDW
Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy – zgodnie z pkt 10.4.3).
dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego lub podwykonawcy, wymienione powyżej, składane na podstawie pkt
10.2 IDW
Szczeg. zakres i formę dokumentów składanych w postęp. wskazują zapisy IDW, w tym pkt 10 oraz pkt 15 IDW.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się
do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w następujących terminach:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ odwołanie wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 ustawy Pzp.
2. Skarga do sądu.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198g ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2017
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