
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Remont elewacji budynku przy ul. Jagiellońska 24

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Estrada Rzeszowska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279806

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 24

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-025

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@estrada.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://estrada.rzeszow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

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:

Remont elewacji budynku przy ul. Jagiellońska 24

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5fe6b124-af0a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048572/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07 12:23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00041860/01/P
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont elewacji budynku przy ul. Jagiellońska 24

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 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://estrada.rzeszow.pl/

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: https://epuap.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: cd. z pkt.
powyżej. 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (składanie i wysyłanie dokumentów /
oświadczeń / wyjaśnień / zawiadomień / informacji) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty
elektronicznej sekretariat@estrada.rzeszow.pl . 2. OFERTY wraz z dokumentami o których mowa w
sekcji V pkt 5.11 ogłoszenia składa się za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (nazwa odbiorcy - Estrada Rzeszowska, adres skrzynki
ePuap uzupełni się automatycznie) udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania. 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać
konto na ePUAP, na którym jest dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku”. 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).5. Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty
wynosi 150 MB.6. Identyfikator postępowania dla postępowania dostępny jest na "Liście wszystkich
postępowań" na miniPortalu.7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
2020 poz. 2415).8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej w formacie
danych zgodnym z formatami wyszczególnionymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie – zaleca się sporządzenie oferty w
formatach .doc, .docx, .pdf . Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj.
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
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elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e.

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

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2021

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

Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku przy ul. Jagiellońska 24, w
szczególności:- remont ścian elewacji: rozebranie obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien,
skucie tynków ze ścian i gzymsów, mycie elewacji, gruntowanie, wykonanie tynków
renowacyjnych, malowanie elewacji, wykonanie nowych obróbek blacharskich, zamontowanie
nowych rynien i rur spustowych- remont cokołu: oczyszczenie wykładziny kamiennej i spoin,
naprawa i uzupełnienie okładzin, impregnacja- remont tarasu na parterze- remont tarasu nad
parterem- remont balkonu nad wejściem głównym- wyburzenie i wykonanie nowych schodów
zewnętrznych przy wejściu głównym- remont dachu- wymiana części stolarki okiennej i
drzwiowej i remont 1 okna na parterze; w piwnicy podmurowanie otworów okiennych od dołu-
wymiana parapetów zewnętrznych otworów okiennych- przeniesienie istniejących
klimatyzatorów z elewacji na dach- zamontowanie kratki wentylacyjnej na elewacji pn-zach.-
zamontowanie na elewacji pd-wsch. urządzenia alarmowego, opraw oświetleniowych-
zamontowanie tablicy informacyjnej z nazwą instytucjiSzczegółowy opis remontu przedstawiono
w projekcie pn „Remont i kolorystyka elewacji, remont balkonu, tarasów i schodów
zewnętrznych, remont dachu, wymiana stolarki okiennej w budynku Estrady Rzeszowskiej przy
ul. Jagiellońskiej 24 w Rzeszowie”

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262900-0 - Roboty balkonowe

45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

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

4.3.2.) 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:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia

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 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno
zamówienie w ramach którego wykonano roboty budowlane polegające na remoncie elewacji
oraz remoncie dachu, przy czym powierzchnia remontowanej elewacji musiała wynosić minimum
400 m2, a roboty musiały być wykonane w budynku wpisanym do rejestru lub ewidencji
zabytków.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
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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:
Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania
wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi zawierać:1) wypełniony formularz OFERTA; 2) dokument/y potwierdzający/e
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby w celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego
zasoby jest umocowana do jego reprezentowania: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca i/lub podmiot udostępniający zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów (w formularzu OFERTA i/lub druku zobowiązania podmiotu udostępniającego
zasoby) oraz z zastrzeżeniem ppkt. b) ; b) jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu
udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa
lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub
podmiotu udostępniającego zasoby. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć
do OFERTY tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski ; c) pełnomocnictwo – jeśli
wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: - Wykonawcę reprezentuje
pełnomocnik, - ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki
cywilnej), - umocowanie które nie wynika z ppkt. 2 a) i b) 3. zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby lub inny dokument wraz z oświadczeniami podmiotu o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 4. wadium wniesione w innej formie niż pieniądz -
zgodnie z Rozdziałem IX SWZ;

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: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000 zł na zasadach określonych w
SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
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6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i Oświadczenia
wskazane w sekcji V pkt 5.5 i 5.6 Ogłoszenia. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako
wspólne. 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą stanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo. 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną
w art. 366 Kodeksu cywilnego.4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z
pełnomocnikiem.5. W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać
dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a
nie tylko pełnomocnika.6. W formularzu OFERTA należy wskazać, które usługi wykonają
poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.7. Zamawiający nie
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań. 8. Przed podpisaniem umowy od
Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została
wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.

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:
1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia wymienionych w
niniejszym paragrafie okoliczności.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania
przedmiotu umowy, spowodowanego jedną z następujących przyczyn:1) wystąpienie warunków
atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót z powodu technologii
realizacji prac objętych umową wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność.2) wystąpienia robót dodatkowych o których mowa w art.
144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3) braku możliwości wykonania robót
ze względu na roboty prowadzone w obiekcie czynnym, użytkowanym i związane z tym
trudności z udostępnieniem poszczególnych pomieszczeń przez Użytkowników prowadzących
działalność statutową lub odmowę dostępu do pomieszczeń w celu wykonania robót – o okres,
w którym nie była możliwa realizacja zamówienia z tego powodu, potwierdzony wpisem
inspektora do dziennika budowy, 3. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towarów
i usług w trakcie realizacji umowy dla robót objętych przedmiotem umowy - w zakresie
dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie
zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
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95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-24 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-24 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
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