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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158584-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Myślenice: Roboty remontowe i renowacyjne
2019/S 068-158584
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Myślenice
351555418
Rynek 8/9
Myślenice
32-400
Polska
Osoba do kontaktów: Bogdan Pacek
Tel.: +48 126392300
E-mail: info@myslenice.pl
Faks: +48 126392305
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: www.myslenice.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.myslenice.pl/samorzad/urzad/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Biuro Zamówień Publicznych
Rynek 8/9
Myślenice
32-400
Polska
Osoba do kontaktów: Pacek Bogdan
Tel.: +48 126392313
E-mail: bzp@myslenice.pl
Faks: +48 126392305
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: www.myslenice.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://e-propublico.pl/
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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:
Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki – Etap II w ramach projektu: „Przebudowa
myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach, na dz...
Numer referencyjny: BZP/271/7/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
45453000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje dwie (2) części:
1. wykonanie robót budowlanych
2. pełnienie nadzoru inwestorskiego

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Roboty budowlane
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45453000
45233220
45232000
45100000
45111100
45232130
45232410
45232150
45316110
45112700
45112710

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Myślenice
II.2.4)

Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik
nr 1 dla Części 1 do SIWZ z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu wykonanego w
Etapie I (dotyczącym ulic Królowej Jadwigi, Piotra Skargi oraz otoczenia kościoła). Zamówieniem objęte są ulice
K.I. Gałczyńskiego, H. Jordana, M. Klakurki, J. Bema, ulica i plac Kilińskiego oraz Rynek zakres wskazano w
pliku „Wskazanie zakresu Etapu II.pdf”.
Termin wykonania robót budowlanych do 18 miesięcy od daty udzielenia zamówienia z tym, że wykonanie robót
poza ul. K.I. Gałczyńskiego, H. Jordana, M. Klakurki i J. Bema może być rozpoczęte dopiero po dniu 26.8.2019
r.
Planowana (przewidziana) kwota na realizacje zamówienia: 18 019 343,85 PLN

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zespołu / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 25
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 489 606.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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.2.12)

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:
Projekt w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:
RPMP.11.01.02-12-0892/17-00XVII/421/FE/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wadium dla tej części wynosi 400 000 PLN (czterysta tysięcy złotych)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Nadzór inwestycji
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71631300
71248000
71247000
71240000
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II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach inwestycji: Przebudowa
myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki – Etap II w ramach projektu: „Przebudowa myślenickiego
Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum przy ul. Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974,
Myślenice, obręb 2”. Okres wykonania co najmniej przez okres wykonania robót budowlanych tj. do 18
miesięcy (z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać wydłużony do czasu oddania inwestycji do użytkowania)
oraz dodatkowo sprawdzenie jakości bezpośrednio przed upływem okresu gwarancji na wykonane roboty
budowlane.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 dla części 2

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zespołu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Kompetencje personelu / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 268 292.68 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
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.2.12)

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:
Projekt w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:
RPMP.11.01.02-12-0892/17-00XVII/421/FE/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wadium dla tej części wynosi 6 000 PLN (sześć tysięcy złotych)

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:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej.
Dla Części 1 (roboty budowlane) zamówienia
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
1. w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał:
— co najmniej 1(jedną) robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi niniejszego zamówienia, w
szczególności w zakresie wykonania o nawierzchni z elementów betonowych (np. kostka brukowa) lub (i)
2

kamienia naturalnego o powierzchni minimum 200 m , oraz
— co najmniej 1(jedną) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu lub wymianie podziemnych sieci uzbrojenia
terenu, w rozumieniu ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017.2101 tj. ze
zmianami), o długości nie mniejszej niż 200 m
2. dysponuje osobami, które będą realizować zamówienie tj.:
a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, oraz
b) osobami, którym powierzone zostanie pełnienie funkcji kierowników robót (roboty drogowe, roboty
instalacyjne wod-kan, roboty w zakresie instalacji elektrycznych).
Osoby te winny posiadać doświadczenie, uprawnienia i kompetencje pozwalające na powierzenie im w/w
funkcji.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełniana
podstawie przedstawionych dokumentów:
Ad. 1 - wykazu wykonanych robót budowlanych. (Jeśli Wykonawca biorący indywidualnie lub wspólnie udział
w postępowaniu polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu,
a skład grupy wykonawców był inny niż w niniejszym postępowaniu, zobowiązany jest wykazać swój faktyczny
udział w realizacji zamówienia, które potwierdza jego doświadczenie.)
Ad. 2 - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
Dla Części 2 (nadzory) zamówienia
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą realizować
zamówienie tj. osobami którym powierzone będzie pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie w
zakresie nadzoru inwestorskiego (inspektor nadzoru inwestorskiego) w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994
r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. ze zmianami), posiadającymi uprawnienia budowlane co najmniej
w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej - drogowej, instalacyjnej wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej - elektrycznej.
Osoby te winny posiadać doświadczenie, uprawnienia i kompetencje pozwalające na powierzenie im w/w
funkcji.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
podstawie przedstawionych wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Określone w treści SIWZ oraz wzorach umów

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

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: 08/05/2019
Czas lokalny: 11:00

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: 08/05/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego, pokój nr 13 Urzędu Gminy Myślenice.
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i
otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

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:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę wobec którego spełniona będzie
co najmniej jedna przesłanka wykluczenia o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8
ustawy Pzp.
W celu wykazania spełnienia warunków oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia należy przedłożyć:
A. wraz z ofertą - Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);
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B. w terminie do 3 dni od publikacji informacji z otwarcia ofert - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
C. Na wezwanie Zamawiającego:- Wykaz robót budowanych; - Wykaz osób; - Odpis z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; - Zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego; - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS; - Informacja
z Krajowego Rejestru Karnego; - Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne; - Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych; - Oświadczenie
wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące
tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt C za wyjątkiem: -Wykazu robót
budowanych i Wykazu osób.
D. Dokumenty podmiotów zagranicznych: - Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny
dokument; - Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp; - Dokument
potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków; - Dokument potwierdzający, że nie
otwarto likwidacji wykonawcy
/z uwagi na ograniczone miejsce w treści niniejszego ogłoszenia dokumenty i oświadczenia zostały wymienione
tylko z nazwy, szczegółowe wymagania dotyczące dokumentów i oświadczeń oraz ich opis został zamieszczony
w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)/
W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniu,
jest platforma on-line działająca pod adresem https://e-ProPublico.pl/ (dalej jako: „Platforma”). Postępowanie
prowadzone jest na Platformie pod nazwą: „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki –
Etap II w ramach projektu: „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa Muzeum
przy ul. Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice, obręb 2”” – znak sprawy: BZP/271/7/2019.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/ oraz uznaje go za wiążący.
Adres strony internetowej zapewniającej nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do dokumentów
zamówienia: http://www.myslenice.pl/samorzad/urzad/zamowienia-publiczne, lub na Platformie (https://eProPublico.pl)
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

05/04/2019
S68
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7/8

Dz.U./S S68
05/04/2019
158584-2019-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

8/8

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/04/2019
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