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Adres strony internetowej, na której zamawiający udostępnia specyfikację Istotnych WarunkóW zamóWienia:
wWw. ptkkf-rkol.yo.pl

Rzeszów : Wy konan ie wewnętżnych robót budowla nyc h,

instalacyjnych i wykończeniowych nadbudowy i przebudowy Ośrodka
Rehabilitacyjno- Rekreacyjnego TKKF na działkach nr 1408, {419/5 obr.

207 w Rzeszowie przy ul. t7 Pułku Piechoty ( ETAP l) w budynku
zabytkowym- kom pleks spońowo- rekreacyjny

Numer ogłoszenia: 167412 - 2015; data zamieszczenia: 06.07.2015

OGŁOSZEN|E O ZAMOW|ENIU - roboty budowlane

zamieszczani€ ogłoszenia: obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy:

fi zamówienia publicznego

! zawarcia umowy ramowej

! ustanowienia dynamicznego systemu zakupóW (Dsz)

SEKCJA !: ZAMAW|AJACY

l. 1) NAzl'\rA l ADRES: Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie , ul.

Bardowskiąo 2/5, 35-005 Rzeszów, Woi. podkarpackie, tel. 17 853 34 69, faks 17 853 34 69.

Adres strony internetowej zamawiającego: Www.plkkf-rkol.y0.pl

l. 2) RoDzA.J ZAMAWAJĄGEGo: lnny: Slowarzyszenie.

lt.t1 oxneślerulE pRzEDMloTU zAMóWIENl,Ą

11.1.1} llazwa nadana zamówieniu przez zamwiającego: Vwkonanie wewnętrznych robót budowlanych,

instalacyjnych i Wykończeniowych nadbudowy i przebudowy ośrodka RehabilitacyjnG Rekreacyjnego TKKF

na działkach nr 1408, 1419/5 obr. 207 W Rzeszowie przy ul, 17 Pułku Piechoty ( ETAP D w budynku

zabyt kowyrrF kompleks spońowo- rekreacyjny.

l1.1.2) Rodzaj zamówhnia: roboty budowlane.

l1.1.4) określenie przedmiotu oraz Wielkości lub zakresu zamóWienia: Vwkonanie Wewnętr ych robót

budoWlanych, instalacyjnych i Wykończeniowych nadbudowy i pzebr:dowy ośrodka Rehabilitacyjnó-

Rekreacyjnego TKKF na działkach nr 1408, 1419/5 obr, 207 W Rzeszowie prry ul. 17 PułkU Piechoty ( ETAP

l) w budynku zabytkowym- kompleks sportowo- rekreacyjny.

n.1.5)

p przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
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określenie przedmiotu oraz Wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamav/iający dopuszcza udżelenie zamówień uzupełniających, o których rnowa W art. 67 ust. 'l pkt 6

ustawy Pzp do Wysokości 50 % Wańości zamóWienia podstawowego.

l1.1.6) Wspólny Słownik zamówbń (cPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1 , 45.21.46.31-2,45.31.10,00-0,

45.33. 10.00-6, 45.33.20.00-3, 45.40.00.00_,l.

ll.,1.7) czy dopuszcza sĘ złożenb ofeńy częściovrćj: nie.

l1.1.8) czy dopuszcza się złożenie oferty Wariantowej: nie.

l1.2) czAs TRWAN|A zAMoWlENlA LUB TERM|N v\I!ł(oNANlA: okres W miesiącsch: 7.

lIl: lNFORMAGJE O CHARAKTERZE

ll1.1) WAD|UM

lnformacja na temat uradium: Zamawiający nie wymaga wniesienia WadiUm

ll1.2) zAllczKl

ll1.3) WARUNK| UDZAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNW\rANlA ocENY

SPEŁN|ANIĄ TYCH WARUNKOW

lll. 3.1) Upra,mienia do Wykonyvvania okrślonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładah obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego Warunku

Zamawiający odsłępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunkóW w tym

zakresie. Zamawiający dokona oceny spelniania WalunkóW udżaŁ W postępowaniu w tym zakresie

na podstawie ośWiadczenia o spełnianiu warunkóW udżafu W postępowaniu, o którym mowa w pkl

l l1.6.,1 . ogłoszenia.

ll1.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny sp€łniania tego warunku

Vwkonawca zdolny do należYtego Wykonania udzielanego zanńwienia to taki, który wykaże się

Wiedzą i doświadczeniem, W Wykonaniu (zakonczeniu) w okresie ostatnich 5 lat pżed uŃwem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dźałalnościjest krótszy - w tym okresie, co

najmniej: 2 robót biJdowlanych na obiektach zAbytkowych, o wartości nie mniejszej nż 500 000,00

PLN bnnto każda, Jako Wykonanie (zakończenie) roboty należy rozumieć podpisanie Prołokofu

ostatecznego odbioru robót lub róWnoważnego dokumeńu.

ll1.3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonytirania oceny spełniania tego Warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania Warunków W tym
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zakresie. Zamawiający dokona oceny spehiania warunkóW udżafu w postępowaniu w tym zakresie

na podstawie ośWiadczenia o spełnianiu warunkóW udżafu W postępowaniu, o którym rnowa W pkl

ll1.6.1. ogłoszenia.

ll|.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

opL9 sposobu dokonywania oceny spełniania tego Warunku

\^/ykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamóWienia to taki, który Wskaże osoby,

które będą uczestniczyó w Wykonywaniu zamóWienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi

odpowiednimi do funkc.ii,.iakie zostaną im powierzone. Vlłkonawca Wskaże osobę, która spehia

następujące Wymagania: osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy powinna

posiadać uprawnienia ogólnobudowlane bez ograniczeń,

ll1.3,5) sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spehiania WarunkóW w lym

zakresie. Zamawiający dokona oceny spelniania WarunkóW udżafu w postępowaniu w tym zakresie

na podstawie ośWiadczenia o spełnianiu WarunkóW udźafu W postępowaniu, o którym nowa w pkt

ll1.6,1. ogłoszenia.

lll.,!) lNFoRMAcJA o ośWnDcENIAcH LUB DoKUMENTACH, JAK|E MAJĄ DosTARce/c

l^rYKoNAWcY W CELU PoTWERDZEN|A sPEŁNlANlA WARUNKÓW UDZAŁU W PosTĘPoWANlU

oRAz N|EPoDLEGAN|A v\rYl(LUczENlU NA PoDsTAi\rlE ART. 24 UsT. 1 USTAWY

ll1.4.1) W zakresie Wykazania spełniania przez Wykonawcę WarunkóW o których mowa w ań. 22 ust. 1

ustawy, oprócz ośWiadczenia o spełnianiu warunków udziafu w postępowaniu nabży przedłożyć:

. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upłnvem lerminu składania

ofert albo WnioskóW o dopuszczenie do ucżafu w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

dżałalności jest krótszy - w tym okresie, Wfaz z podaniem ich rodzaju iWańości, daty i miejsca

wykonania olaz z zaączeniem dowodóW dotyczących najwazniejszych robót, określających, czy

roboty te zostały wykonane W sposób należltY oraz wskazujących, czy zostały Wykonane zgodnie z

zasadami sżuki budowlanej i prawilłowo ukończone;

. okeślenie robót budowlanych, klórych dolyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykaźe lub

złożenia pośWiadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych

nienalełcie

Przez najwaźniejsze roboty, których dotyczy obowiązek zaĘczenia dowodóW Zarnawiahcy rozumie

roboty, o Kórych mowa W pkt ll1.3.2) ogloszenia. Dowodem, o którym mowa powyże.i jest

pośWiadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakteĘe Vwkonawca nie .iest W

stanie uzyskaó pośWiadczenia, jako dowód traktowane będą róWnież inne dokurneńy. W przypadku,

gdy zamawiający jest podmioiem, na żecz, którego roboly budowlane Wskazene w Wykaże, zoslały
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Wcześniej wykonane, \^rykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.;

o Wykaz osób, które będą uczestniczyó W Wykonywaniu zanńwienia, w szczególności odpowiedżalnych

za ŚWiadczenie usĘ, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

lemai ich kwa|ifikacji zawodowych, doświadczenia i Wyksźałcenia niezbędnych do wykonania

zamÓWienia, a także zakresu wykonywanych pzez nie czynności, oraz informacią o podstawie do

dysponowania tymi osobami;

ll1.4,2} W zakresie potwbrdzenla niepodlegania Wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

. aktualny odpis z WłaŚciwego re.iestru lub z cerrtralnej ewitlencji i informacji o dżałalności gospodarczej,

jeŻeli odrębne przepisy Wyrnagają wpisu do rejestru lub ewidencji, W celu Wykazania braku podstaw

do Wykluczenia W oparciu o ań. 24 l§t. 1 pkt 2 ustawy, Wystawiony nie Wcześniej niż6 miesięcy przed

Upływem terminu składania WnioskóW o doptlszczenie do udżafu W postępowaniu o udzielenie

ZamóWienia albo składania ofert;

ll1.4,3) Dokumenty podmiotóW zagranicznych

JeŻeli Wl,/konawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teMorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada;

ll1.4.3.1) dokument wystawiony W kraju, w którym ma sbdziĘ lub miejsce zamieszkania

potwie rdzający, Że:

. nie otwańo jego lilwilacji ani nie ogłoszono upadłOści - wystawiony nie Wcześniej nż 6 miesięcy pźed

upvwem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udżafu W postępowaniu o udzielenie

zamóWienia albo składania ofert;

ll1.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałoriraj

. lista podmiotów należących do tej sanrej grupy kapitałowej W rozumieniu ustawy z dnia 16 ldego 2oo7

t o ochronie konkurencji i kor§urr€ntóW albo informacji o tym, że nie naleźy do grupy kapitałowej;

ll1.6) lNNE DoKUMENTY

lnne dokurnenty niewymienione W pkt ll1.4) albo w pkt ll1.5)

1. ośWiadczenie o spełnianiu Warunków udziafu W poslępowaniu. 2. W sytuacji, gdy \Ąkonawca polega na

wiedzy i doŚwiadczeniu lub osobach zdolnych do Wykonania zamóWienia, innych podmiolóW, na zasadach

określonych W ań. 26 ust. 2b 6tawy Pzp, zobowiązany jest udowodnió, iż będże dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zarTńWienia, W szczególności przedstawiając W tym celu pisemne zobowiązanie tych
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podmiotów do oddania do dyspozycji Vwkonawcy nieźędnych zasobóW na potźeby Wykonania zanńWienia.

2.a. Jeżeli urykonawca Wykazując spełnienie WarunkóW, o których nOWa W art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega

na Zasobach innych podmiotóW na zasadach okeślonych W art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą

brały udżał W realizacji części ze nńwienia Zarnawiający wymaga przedłożenia W odniesieniu do tych

podmiotóW oświadczenia o braku podstaw do Wykluczenia z postępowania w okolicznóściach, o których

mowa W ań. 24 ust.1 ustawy Pzp. 3. Jeżeli W kaju miejsca zAmies*ania osoby lub W kraju, W którym

wykonawca ma siedżbę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumeńów, o Kórych mowa w pkt

ll1.4.3.1) ogłoszenia, zastępuie się je dokurr€ntem zawierającym oświadczenie, w którym okreŚla się iakŹe

osoby uprawnione do reprezeńacji Vwkonawcy, żożone przed Właściwym oĘanem sądowym,

administracyjnym albo organem sarrprządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraiu miejsca

zamieszkania osoby lub kaju, W którym Wkonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed

notariuszem. 4. W celu potwierdzenia spełnienia WafunkóW Wymaganych od VĘkonawcóW Wspólnie

ubiegających się o udźelenie zamóWienia: a. ośWiadczenie, wymienione W pkt ll1.6.1) ogłoszenia powinno byĆ

żożone w imieniu Wszystkich \^/ykonawcóW; b. dokumeńy Wymienione w pkt lI1.4.1) ogłoszenia składa

dowo|ny Vwkonawca/dowolni VWkonawcy wykazujący spełnianie warunkóW, spośród VWkonawcóW

składających Wspólną ofeńę; c. ośWiadczenie, Wymienione W pkt ll1.4.2) ogłoszenia oraz dokurneńy

wymienion€ W pK ll1.4.2) ogłoszenia albo odpowiadające im określone W pkt ll1.4.3.1) ill1.6)3. ogłoszenia,

powinny byó złożone przez kaźdego Vwkonawcę; d- lista podmiotów naleących do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa W art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, albo inforrnacja o tym, że \Ąkonawca nie

naleł do grupy kapilałowej powinna byó źożona pzez każdego VWkonaWĘ.

lv.l ) TRYB UDZELEN|A zAMoWlENlA

lV. 1.,l ) Tryb udzielenia zamóWienia: przetarg nieograniczony,

lV.2) KRYTERlA ocENY oFERT

lV.2.1) Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kMeria arriązane z pźedmiotem zamówienia:

1-cena-80

2 _ okres gwarancji - 20

N.2.2|

f] Przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres stron, na której będzie prowadzona:

v.3) zn nNA UMol^tY

przewiduje sĘ istotne zmiany postanowień zawańej umowy W stosunku do treści ofeńy, na podstawb

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowbń umowy oraz określenie warunków zmian

Termin realizacji zamówienia może zostaó pżesunięty w pźypadku Wystąpienia opóźnień Wynikających z: a)
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przestoióW i opóźnień zawinionych przez zarnawiającego; b) działania s y wyż§zej (na przykład klęski

żryWiolowe, straiki generalne lub lokalne), rnającej bezpośredni wpływ na terminowośó wykonywania robót; c)

Wystąpienia warunkóW atmosferycznych |ub WarunkóW powierzchniowych uniemożliwiających wykonywanie

robót - fakt ten musi zostaó niez\ łocz]ie (tj. nie później niżW dniu następnym od wystą)ienia WarunkóW

atmosferycznych lub warunkóW powierzchniowych uniemożiwiających wykonywanie robót) zgłoszony osobie

odpowiedżalnej za Wykonanie zarńWienia ze strony Zamawiającego i przez tą osobę potwierdzony. Brak

powyższego zgłoszenia ze slrony Wykonawcy - skutkował będzie brakiem rnożiwości skorzystania z

pżedłużenia terminu realizacji zamóWienia na tej podstawie; d) wystą)ienia okoliczności, których strony

ulTlowy nie były w stanie przewidzieó, pomimo zachowania należytej staranności; e) podpisania przez

zamawiającego jakichkotwiek umów na zarrńWienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa

zamóWień publicznych lub na zarTóWienia uzupełniające, o klórych mowa W ań. 67 usl. 1 pK 6 Prawa

zamówień publicznych o ile Wykonywanie tych za mówień WŃwa na termin wykonania umowy. Ponadto

dopuszcza się możliwośó Zniany ustaleń umowy W stosunku do treści ofeńy Vwkonawcy W następującym

zakresie: 1) terminu realżacji przedmiotu zarńwienia, gdy jest ona spowodowana: a) następstwem dżałania

organóW administracji lub innych podmiotóW, Związanycrj. z pżekroczeniem obowiąZjących terminóW

Wydawania lub odmowy Wydania decyzji, zez,voleń, uzgodnień, itp., gdy są one nieóędne do rea|izacji

pżedmiotu zarńwienia, b) następstwem wprowadzania zmian W obowiązujących przepisach prawnych

mających wŃw na realizację przedmiotu zarńV/ienia, W tym pźepisóW dotycących realizacji irMestycji ze

środkóW unijnych, 2) jakości lub innych pararTElróW materiałóW lub użądzeń zaoferowanych W ofercie, przy

czym z,niana taka może być spowodowana W szczególności: a) niedostępnością na rynku rnateriaóW

Wskazanych W DokurT€ntacji projektowej,sTWoRB i Przedmiarach robót spowodowaną zaprzestaniem

produkcji lub Wyclfaniem z rynku tych materiaów lub uządzeń; b) pojawieniem się na rynku materiaów

nowszej generacji po^^/alających na: - uzfskanie lepszej jakości roból ; - poprawę warunków bezpieczeństwa

i eksploatacji; c) pojawieniem się nowszej technologii Wykonania zaprojektowanych robót po^^/alającej na: -

skrócenie czasu realizacji irwestycji, obniżenie kosżów wykonania, obnżenie kosżóW eksploatacji

Wykonanego pfzedmiotu Urnowy, Urnożiwiające Eyskanie lepszej jakości robót: d) koniecznością

zrealizowania pżedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rołviązań technicznych lub materiałowych ze

Względu na Zniany obowiązującego prawa; 3) osób przewidżanych do realizacji zamóWienia przez strony w

przypadku niepźewidżanych zdaźeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, Ustanie stosunku pracy,

zmiana za kresu obowiązków, nienależYte Wykon)/,ń/anie obowiązków, pod Warunkiem, że nowo

zaproponowane osoby będą posiadały co najmniej takie same lwalifikacje jak Wymagane w Sl\^z. 4) zmiarry

podwykonawcy - spowodowaĘ wyjątkowymi sytuaciami, których nie można było przewłjżeó na etapie

zawierania urnowy pźez Vwkonawcę z dotychczasowym podwykonawcą. Jeżeli zmianie podlega

podwykonawca, na którego zasobach opierał się \^/ykonawca łVykazując spełnienie udziafu w pźedmiotowym

postępowaniu, to Zarnawiający będże żądał, aby nowy podwykonawca Wykazał spełnianie WarunkÓW W

zakresie nie mniejs4ym nż Wskazany na elapie postępowania o zamówienie publicme dotychczasowy
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podwykonałvca lub spehienie tych warunkóW przez sar€go Wykonawcę. Vvszystkie zmiany Wymienione W pK

2) wymagają zgody zarnawia,iącego. lstnieje możiwość dokonania zrniany Kierownika budowy za upżednią

pisemną zgodą Zamawiającego. \^lykonawca z Własnej inicjatywy proponuje zmianę Kierownika bldowy w

następującyó pżypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdażeń losowychi b) jeżeli zmiana tej osoby stanie

się konieczna z jakichkolwiek innych prłyczyn nieza leżnych od \^/ykonawcy. Zmiana postanowień zewartej

umowy lnoże nastą)iĆ za zgodą obu stron Wyrażoną na pŚmie, w formie aneksu do Urnowyj pod rygorem

nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszaó postanowień zawańych w ań. 144 ust. ,l Prawa

zamóWień publicznych.

lv.4) lNFoRMACJE ADMlNlsTRAcYJNE

lv.4.1) Adrcs strony internetoltćj, na której jest dośępna sp€cyfikacja istotnych Warunków

zamóWienia: WwW.ptkkf_rkol.yO.pl

specyfikację istotnych Warunków zamówienia można uzyskać pod adresemi PodkaĘackie Towarzystwo

Krzewienia Kultury Fizycaej, ul. Bardowskiego 2/5, 35-005 Rzeszów.

M.4.4) Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu lub ofeń: 21.o7 .2015

godżna 14:00, miejsce: Podkarpackie Toważystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Rzeszów, ul. Bardowskiego

215,

lv.4.5) Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń).

lv.4.,l6) lnforrnacje dodatko\^,e, wtym dotyczące finansowania proj€ktu/programu ze środków Unii

Europejskhj: 1. Zamawiający dokona oceny spełliania warunków udżah W poslępowaniu na podslawie

ośWiadczeń i dokumentóW, o Kórych mowa w niniejszym ogbszeniu. 2. W przypadku \^/ykonawców Wspólnie

ubiegających się o udżelenie zanńwienia, ż€den z nich nie rnoże podlegaó wykluozeniu z powodu

niespehienia warunków, o których fix)wa w ań. 24 ust. 1 i2 ustawy Pzp, natomiast spektanie WafunkóW

Wskazanych W art. 22 usl. 'l uslawy Pzp Vwkonawcy wykazu.ią Ęcznie, 3, ZarrńWienie będże realizowane

zgodnie z prawem polskim, W szczególności Ustawą z dnia 7 lipca 'l994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2013

poz. '1409 ze zm.), 6tawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z2014| poz. 121) iustawą z

dnia 29 stycaia 2004 r. Prawo zamóWień publicaych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.). \^rykonawca robót musi

zapewnió Wykonanie robót Zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z pźepisami lechniczno-

budowlanymi, przepisami dotycącymi samodzi€lnych funkcji technicznych w bldownic.twie oraz przepisami

dotycącymiWyrobóW, materiałów slosowanych w budownictwie. 4. Termin otwarcia ofert - 21 lipca 2015 r,

godz. 14:10- Miejsce otwarcia ofeń - Podkarpackie Towarzystwo Kźewienia Kułtury Fiżycznej w Rzeszowie,

35-005 RzeszóW, ul. Bardowskiego 2/5. 5. Vwkonawca zobowiązany jest do Wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy przed podpisaniem urnowy W wysokości 5 oń ceny ofeńy brutlo. 6. Termin

Wykonania zarńwienia: 7 miesięcy od podpisania umowy. 7. Zamówienie jest pżewidziane do

Współfinansowania ze środkóW Unii Europejskiej.

N.4.17| c?y prżewiduje sĘ unieważnienie postępowania o udzielenie zamówbnia, W przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskbj oraz niepodlega_iących zwrotowi
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środków z pomocy udzlelonej pnzez pań§twa Gzłonkot^rskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA}, które miały być p]z€znaczone na sfinansowanae całości lub części zamóWbnia: tak
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