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Ogłoszenie nr 500281991-N-2018 z dnia 26-11-2018 r.
Zakopiańskie TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.: „Budowa w
Zakopanem przy ul. Kamieniec 25 budynku mieszkalno-usługowego, wraz z przyłączem
wodnym, kanalizacyjnym, teletechnicznym, gazowym, WLZ, dojściem i dojazdem o nawierzchni
z kostki brukowej, miejscami postojowymi, miejscem gromadzenia odpadów stałych oraz
rozbiórką istniejących budynków mieszkalno-inwentarskich ”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 635303-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500260570-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakopiańskie TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., Krajowy numer
identyfikacyjny 49201161400000, ul. ul. Kościuszki 21, 34500 Zakopane, woj. małopolskie,
państwo Polska, tel. 182 061 311, e-mail firma@ztbs-zakopane.pl, faks 182 061 311.
Adres strony internetowej (url): www.ztbs-zakopane.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Komunalna Spółka Prawa Handlowego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa w Zakopanem przy ul. Kamieniec 25 budynku mieszkalno-usługowego, wraz z
przyłączem wodnym, kanalizacyjnym, teletechnicznym, gazowym, WLZ, dojściem i dojazdem o
nawierzchni z kostki brukowej, miejscami postojowymi, miejscem gromadzenia odpadów
stałych oraz rozbiórką istniejących budynków mieszkalno-inwentarskich ”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/INW/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce
istniejących budynków mieszkalno-inwentarskich a następnie na budowie budynku mieszkalno-
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usługowego, wraz z przyłączem wodnym, kanalizacyjnym, teletechnicznym, gazowym, WLZ,
dojściem i dojazdem o nawierzchni z kostki brukowej, miejscami postojowymi, miejscem
gromadzenia odpadów stałych ,przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem. Zgodnie z projektem
budowany obiekt to budynek zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z częścią usługową,
ośmio klatkowy, obejmujący 54 mieszkania. Na poziome piwnic wyodrębniono 64 komórki
piwniczne. W zachodniej części piwnic zaprojektowano dodatkowo archiwum, 4 pomieszczenia
techniczne, węzeł cieplny, 2 szatnie i magazyn. Zachodnia część parteru została przeznaczona na
usługi komercyjne. W skład pomieszczeń usługowych będą wchodzić takie pomieszczenia jak:
sala obrad, pomieszczenie socjalne, 2 szatnie, toalety, pomieszczenie gospodarcze, 2 gabinety
dyrektora, pomieszczenie na dokumenty, segment księgowy, gabinet inspektora nadzoru,
sekretariat, pomieszczenie prezesa, administracja. Do ww. pomieszczeń będą prowadziły dwa
niezależne od mieszkań wejścia. Północno-wschodnia część budynku na poziomie parteru
obejmuje 10 lokali mieszkalnych. Kondygnacje I, II piętra obejmują pomieszczenia mieszkalne
– po 16 mieszkań na piętrze, natomiast na III piętrze znajduje się 12 mieszkań. Wszystkie
jednostki mieszkalne składają się z kuchni, łazienki oraz 1, 2 lub 3 pokoi. Na parterze znajduje
się 7 trzypokojowych mieszkań, 1 mieszkanie dwupokojowe i 2 mieszkania z jednym pokojem.
Na I, II piętrze wydzielono po 11 mieszkań trzypokojowych, po 4 mieszkania dwupokojowe i po
1 mieszkaniu z jednym pokojem. Na III piętrze zaprojektowano wydzielono 2 mieszkania z
pięcioma pokojami, 2 z czterema pokojami, 3 mieszkania trzypokojowe i 3 mieszkania z dwoma
pokojami oraz 2 mieszkania z jednym pokojem. Projektowany budynek zostanie wykonany w
sposób zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W swojej formie
architektonicznej budynek nawiązuje bryłą do tradycyjnej architektury Podhala i wpisuje się
harmonijnie w otoczenie. Dla projektowanego budynku zastosowano okładzinę z drewna
naturalnego pod krokwiami i zabezpieczono je odpowiednimi środkami NRO. Budynek
składający się z czterech kondygnacji nadziemnych, podpiwniczony. Jedna kondygnacja
znajduje się w kubaturze dachu. Dach dwuspadowy, o kątach nachylenia połaci dachu 35° z
blachy dachówkowej. W części przyziemia budynku zaprojektowano okładzinę z kamienia
naturalnego-łamanego. 3.1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 3.1.1.Wykonawca
będzie zobowiązany do wykonania robót objętych dołączoną do SIWZ dokumentacja techniczną
w postaci wielobranżowego projektu budowlanego, wielobranżowego projektu wykonawczego,
projektu technicznego przyłączy wod.-kan. oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania I
Odbioru Robót. 3.1.2. Przedmiotem zamówienia jest również taki element składowy nieujęty w
dokumentacji projektowej bez wykonania, którego odbiór i eksploatacja przedmiotu zamówienia
nie jest możliwa z przyczyn prawnych i technicznych. 3.1.3.Przedmiar dołączony do SIWZ
przez Zamawiającego należy traktować jako materiał poglądowy ułatwiający sporządzenie
oferty przez Wykonawcę. 3.1.4.Do zakresu robót Wykonawca jest zobowiązany włączyć
wszelkie prace przygotowawcze, prace związane z wymogami BHP, Prawem Budowlanym oraz
organizacja i realizacją przedmiotu zamówienia bez zakłóceń. Zamówienie obejmuje również
taki element składowy nieujęty w dokumentacji projektowej bez wykonania, którego odbiór i
eksploatacja przedmiotu zamówienia nie jest możliwa z przyczyn prawnych lub technicznych.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej
nie ujęte z powodu wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami
wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia. 3.2.
Etapowanie robót: Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w 8 etapach. Wykonawca z
którym zostanie zawarta umowa do 14 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy ,
przekaże Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót
zgodny z wzorem, zamieszczonym w siwz , uwzględniający podane przez wykonawcę w ofercie
terminy wykonania poszczególnych etapów. 3.3. Zabezpieczenie mediów: Wykonawca we
własnym zakresie, na podstawie zawartych przez siebie umów z dostawcami, zabezpieczy i
poniesie koszty dostawy niezbędnych do realizacji zamówienia mediów. 3.4. Zabezpieczenie
pomieszczeń socjalnych: Wykonawca we własnym zakresie, na podstawie zawartych przez
siebie umów zabezpieczy i poniesie koszty dostawy niezbędnych do realizacji zamówienia
pomieszczeń socjalnych. 3.5. Materiały i rozwiązania techniczne równoważne: Jeżeli
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dokumentacja projektowa wskazuje w odniesieniu do materiałów i urządzeń znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie - Zamawiający, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń
równoważnych. Wskazane w dokumentacji w opisany wyżej sposób materiały lub urządzenia
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać
materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania
stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od wskazanych
producentów należy traktować wyłącznie jako wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod
pojęciem „minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych” Zamawiający rozumie
wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach i
informacji tj: katalogach, stronach internetowych producentów, itp. Operowanie przykładowymi
nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w
stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma
wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na
poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając za równoważny produkt o wskazanych lub
lepszych parametrach. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie złożenie stosownych
dokumentów, uwiarygodniających materiały lub urządzenia równoważne. Zamawiający
zastrzega sobie prawo wystąpienia do projektantów dokumentacji projektowej o opinię na temat
oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez
zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu
oferty z powodu braku równoważności. Przy opracowaniu wyceny szczególnej uwagi wymaga
fakt prowadzenia robót budowlanych konserwatorskich wiążących się z możliwością
powtórnego wbudowania materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej lub inspektora
nadzoru podczas wykonywania robót. Wskazane materiały nie stanowią odpadu i nie podlegają
utylizacji. 3.6. Roboty zamienne - Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej niepowodujących zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy , w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami
wykonania przedmiotu umowy. 3.7.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
załączniku nr 1 do siwz.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111300-1
Dodatkowe kody CPV: 45262300-4, 45262522-6, 45421130-4, 45430000-0, 45442100-8,
45260000-7, 45410000-4, 45422900-1, 45320000-6, 45443000-4, 45310000-3, 45312311-0,
45333000-0, 45331100-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.Unieważnienie postępowania Powody
unieważnienia postępowania (podać uzasadnienie faktyczne i prawne):postępowanie unieważniono
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4. ustawy Prawo zamówień Publicznych ponieważ cena jedynej
złożonej w terminie w postępowaniu oferty o ponad 10 milionów złotych przekracza kwotę jaką
zamawiający przeznaczył na wykonanie robót budowlanych objętych postępowaniem.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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