Ogłoszenie nr 2021/BZP 00086026/01 z dnia 2021-06-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja instalacji elektrycznej budynku przy ul. Jagiellońskie 7 w Zakopanem” postępowanie powtórzone.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKOPIAŃSKIE TBS TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA
KAPITAŁOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492011614
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 21
1.5.2.) Miejscowość: Zakopane
1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: firma@ztbs-zakopane.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztbs-zakopane.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne
1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.
Podmiot 1
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Zakopiańskie TBS Tatrzańska Komunalna
Grupa Kapitałowa
1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 736-15-03-312
Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:
1.11.3.) Ulica: ul. Kościuszki 21
1.11.4.) Miejscowość: Zakopane
1.11.5.) Kod pocztowy: 34-500
1.11.6.) Województwo: małopolskie
1.11.7.) Kraj: Polska
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1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski
1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: firma@ztbs-zakopane.pl
1.11.12.) Adres strony internetowej: http://ztbs-zakopane.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja instalacji elektrycznej budynku przy ul. Jagiellońskie 7 w Zakopanem” postępowanie powtórzone.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18259d74-ceb6-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00086026/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-17 11:10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl - http://ztbs-zakopane.pl/category/przetargi/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:
firma@ztbszakopane.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musiposiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do
„Formularza do komunikacji”.
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3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
4. Zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy PZP ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w Rozdziale XIV SWZ),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub numerem postepowania 2/Jag/2021.
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: firma@ztbs-zakopane.pl
Szczegółowe wymagania zawiera SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna
Grupa Kapitałowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem, ul. Kościuszki
21.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: kkrzeptowska@ztbs-zakopane.pl, telefon: 18 20 666 45.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP. przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 2/Jag/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający informuje, iż poprzednie postępowanie nr 1/Jag/2021 pn. „Modernizacja instalacji
elektrycznej budynku przy ul. Jagiellońskie 7 w Zakopanem” zostało unieważnione na podstawie
art. 255 pkt. 3) Ustawy PZP.
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy
ul. Jagiellońskiej 7 w Zakopanem.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
- 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
- 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 1 do
SWZ, na którą składa się: projekt wykonawczy, specyfikacja wykonania i odbioru robót.
3.1. Przedmiar robot:
- Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Dołączone do SWZ przedmiary
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robót mają charakter pomocniczy.
- Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, mają funkcje pomocniczą i nie
stanowią podstawy wyceny ofert. Jednakże Zamawiający wymaga od Wykonawców dołączania
do oferty kosztorysu. Kosztorys sporządzony przed Wykonawcę na podstawie pomocniczego
przedmiaru robot winien uwzględniać wszelkie niezbędne prace oraz roboty budowalne
konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, nawet te nie objęte
pomocniczym przedmiarem robót.
- Wobec faktu, że przedmiar ma charakter pomocniczy Zamawiający nie będzie zajmował
stanowiska w sprawie pytań dotyczących przedmiarów.
- Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca kalkuluje cenę
ryczałtową na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej, STWIORB i wzoru umowy.
Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres robót niezbędnych do prawidłowego
wykonania dzieła, niezależnie od tego czy roboty zostały uwzględnione w przekazanych
pomocniczo przedmiarach, czy też zostały w nich pomięte.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
4.1. Roboty budowlane:
a) Wykonanie wszelkich niezbędnych rozbiórek i demontaży wraz wywiezieniem i utylizacją
materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórki oraz wszelkich robót ziemnych z wywozem
nadmiaru urobku z terenu budowy,
b) Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających, niezbędnych do realizacji
zamówienia (w tym dróg dojazdowych, przejazdów, ogrodzeń zabezpieczających teren budowy,
tablic, oznakowania terenu budowy, itp.),
c) Modernizację instalacji elektrycznej zgodnie z projektem wykonanym przez mgr inż. Piotra
płoskonkę,
d) Z uwagi na prowadzenie prac na obiekcie czynnym, wymagane jest ograniczenie przerw w
dostawie energii elektrycznej do minimum. W razie konieczności wykonawca zapewni agregat
prądotwórczy.
e) Uzyskanie dla zamawiającego wszelkich warunków, decyzji i zezwoleń niezbędnych do
zawarcia umów o przyłączenie, dystrybucję i dostawę energii elektrycznej oraz montażu
urządzeń pomiarowych, a także:
- protokołu sprawdzeń i badań wykonanej instalacji elektrycznej,
- dokumentacji powykonawczej,
- protokołów zdawczo-odbiorczych do w/w.
f) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego i uruchomieniu wszelkich instalacji i utrzymaniu
ich w stanie użytkowania, przez co najmniej 2 tygodnie.
g) Pozyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów w celu doprowadzenia do zainstalowania
nowych układów pomiarowych energii elektrycznej,
h) Zaprawienie wszelkich ubytków po bruzdowaniu, otworach i przygotowanie powierzchni pod
malowanie.
i) Do ceny ofertowej należy doliczyć koszt budowy dwuotworowej kanalizacji teletechnicznej z
dwoma studniami telekomunikacyjnymi we wspólnym wykopie z zewnętrzną instalacją
elektryczną oraz koszt dostawy i ułożenia w wykopie dodatkowej rury osłonowej fi 110.
4.2. Zakres robót objętych umową obejmuje również wykonanie przez wykonawcę wszelkich
prac przygotowawczych, związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez
zakłóceń. Do zadań wykonawcy należy ponadto spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie
wszelkich nakładów, jak również poczynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź
potrzebne dla wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w
stanie nadającym się do urzędowego odbioru, niezależnie od tego, czy świadczenia, nakłady i
przygotowania ujęte są w formie pisemnej lub w formie rysunków w umowie [wraz z
załącznikami). Świadczenia budowlane lub związane z wyposażeniem, które nie zostały
dokładnie opisane, winny zostać przez wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla
gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi warunkami
technicznymi i normami.
4.3. Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
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sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,
dokumentacja projektowa nie obejmuje przedmiaru robót.
Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest konkretny
materiał, wyrób lub urządzenie, lub odniesienie do konkretnej normy należy to traktować jako
wytyczną techniczno-jakościową i zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w
dokumentacji projektowej parametrów, danych, norm (technicznych lub jakichkolwiek innych),
identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio materiał, wyrób lub urządzenie dopuszcza
rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami oraz normami zawartymi
w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania
charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych w dokumentacji projektowej,
funkcjonalnie możliwe do zastosowania w przedmiocie zamówienia. Wykonawca, który powołuje
się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku,
Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w celu zapoznania się przez Wykonawcę z
rzeczywistymi warunkami wykonania robót budowalnych (tj. poznać ewentualne problemy i
utrudnienia związane z przyszłą realizacją usługi). Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
W celu odbycia wizji lokalnej należy złożyć wniosek na adres e-mail: : firma@ztbs-zakopane.pl
4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Termin gwarancji (G) – waga kryterium 40 %.
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Sposób oceny ofert zawiera rozdział XIX SWZ - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z
PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji (G) – waga kryterium 40 %.
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał należycie co najmniej jedną budowę lub/i przebudowy lub/i rozbudowy lub/i
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modernizacje instalacji elektrycznej budynku o wartości nie niższej niż 100 000,00 zł brutto.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia kierownika
robót:
- posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.
zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich
przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych
zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020
r. poz. 220),
- wpisanego na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do:
a) braku podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale IX SWZ oraz warunku określonego
w rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 1) musi wykazać/ spełniać każdy Wykonawca z osobna,
b) warunek określony w rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 2) musi spełniać co najmniej jeden
Wykonawca - ten, który zrealizuje zamówienie (jego część) do realizacji którego te zdolności są
wymagane,
c) warunki określone w rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 3) i 4) musi spełniać co najmniej jeden
Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia
5. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
na zasadzie wykazał/nie wykazał, na podstawie podmiotowych środków dowodowych,
oświadczeń i dokumentów, wymienionych i opisanych w Rozdziale 5 SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
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5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi
stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług,
wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych ma dotyczyć robót
budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Wzór wykazu zostanie przekazany Wykonawcy łącznie z wezwaniem do złożenia dokumentów, o
którym mowa w pkt 6.
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu zostanie przekazany Wykonawcy łącznie z wezwaniem do złożenia dokumentów, o
którym mowa w pkt 6.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. Wraz z
ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli
dotyczy).
3)4) kosztorys sporządzony na podstawie przedmiaru robót, uwzgledniający wszelkie niezbędne
prace oraz roboty budowalne nawet te nie objęte pomocniczym przedmiarem robót.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
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być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) brak podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale IX oraz warunek określony w rozdziale
VIII pkt. 2 ppkt. 1) musi wykazać/ spełniać każdy Wykonawca z osobna,
b) warunek określony w rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 2) musi spełniać co najmniej jeden
Wykonawca - ten, który zrealizuje zamówienie (jego część) do realizacji którego te zdolności są
wymagane,
c) warunki określone w rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 3) i 4) musi spełniać co najmniej jeden
Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
6. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
na zasadzie wykazał/nie wykazał, na podstawie podmiotowych środków dowodowych,
oświadczeń i dokumentów, wymienionych i opisanych w Rozdziale 5 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zamian umowy został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ - paragraf 24.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-25 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-25 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zgodnie z art. 37 ust. 2 Ustawy PZP niżej wymienieni tj.:
I. Skarb Państwa - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie,
reprezentowana przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w imieniu,
którego działa Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w
Krakowie - dr Justyna Kosecka, adres do korespondencji, ul. Bratysławska 1a, 31-201 Kraków,
NIP: 526-00-13-054, zwany dalej „KRUS”
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II. Gmina Miasto Zakopane z siedzibą przy ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane reprezentowaną
przez: Zastępcę Burmistrza Miasta Zakopane - Pana Tomasza Filara za kontrasygnatą
Skarbnika Miasta - Pani Heleny Mamcarz, zwaną dalej „Gminą”
III. Pan Wojciech Szklarz, zam. w Zakopanem ul. Łukaszówki 7
powierzyły przygotowanie oraz przeprowadzenie niniejszego postepowania podmiotowi o którym
mowa w art. 4 ust. 3 Ustawy PZP tj.:
„Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem, ul. Kościuszki 21. NIP 736-15-03-312 REGON
492011614 KRS NR: 0000087862, zwanym dalej „Zamawiającym”
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