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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423313-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Targ: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki
2019/S 174-423313

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Miasto Nowy Targ
NIP 735-001-40-12
ul. Krzywa 1
Nowy Targ
34-400
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
Tel.:  +48 182611244
E-mail: krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl 
Faks:  +48 182662312
Kod NUTS: PL219
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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 rozbudowę i nadbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w ramach projektu pn.:
„Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu”
Numer referencyjny: ZP.271.11.2019

II.1.2) Główny kod CPV
45212320

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

mailto:krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa rozbudowa i nadbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym
Targu w ramach projektu pn.: „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku
poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja
przestrzeni regionalnej, działanie 11.1 Rewitalizacja miast, poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych
ośrodków miejskich w regionie. wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.:
„Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu”.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana przez: Pana
Jarosława Głoska PA&B Pracownia Architektoniczna, ul. Krecia 7, 91-510 Łódź, POLSKA.
Pozostałe informacje zostały zawarte w SIWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 27 326 742.23 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45331200
45331100
45330000
45332300
45332200
45231300
45311000
45314000
45312000
45312100
45232140
45231220

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nowy Targ, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa rozbudowa i nadbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym
Targu w ramach projektu pn.: „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku
poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 11. Rewitalizacja
przestrzeni regionalnej, działanie 11.1 Rewitalizacja miast, poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych
ośrodków miejskich w regionie. wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie inwestycyjne pn.:
„Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu”.
2. Wykonanie robót budowlanych polega na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowym Targu w zakresie:



Dz.U./S S174
10/09/2019
423313-2019-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 3 / 6

10/09/2019 S174
https://ted.europa.eu/
TED

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

3 / 6

1/ robót budowlanych obejmujących:
a) roboty wyburzeniowe, murowe, izolacje, elewacyjne;
b) roboty wykończeniowe;
c) nasadzenia zieleni;
d) wyposażenie — meble;
e) wyposażenie technologiczne kawiarni;
f) wykonanie fontanny;
2/ robót elektrycznych obejmujących:
a) instalacje niskoprądowe;
b) roboty elektryczne;
c) roboty zewnętrzne niskoprądowe i elektryczne;
3/ robót instalacyjnych sanitarnych:
a) wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
b) instalacji c.o.;
c) instalacji wewnętrznej wody, hydrantowej, kanalizacji;
d) węzła c.o. i cwu;
e) robót instalacyjnych zewnętrznych;
4/ robót drogowych;
5/ wyposażenia multimedialnego, systemu nagłośnienia, technologii teatralnej, oświetlenia scenicznego.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana przez: Pana
Jarosława Głoska PA&B Pracownia Architektoniczna ul. Krecia 7, 91-510 Łódź.
4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1/ rozliczenie robót ryczałtowe określone w ofercie na podstawie dokumentacji projektowej i warunków
zawartych w SIWZ;
2/ ofertę cenową Wykonawca sporządzi na podstawie wszystkich elementów dokumentacji projektowej(projekt
budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) i
przedłoży w postaci tabeli elementów scalonych według wzoru stanowiącego załącznik do druku ofertowego.
Wykonawca może skorygować wartości przedmiarowe, wprowadzić inne pozycje gwarantujące pełną wycenę
zamówienia.
Podane w przedmiarze pozycje katalogowe należy traktować pomocniczo i nie są one wskazaniem podstawy
wyceny.
Do oferty nie należy dołączać kosztorysu ofertowego, należy dołączyć tabelę elementów scalonych zał. nr 2;
3/ Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy;
4/ wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w oparciu o harmonogram rzeczowo finansowy sporządzony
według pozycji tabeli elementów scalonych, poprzez faktury częściowe wystawione na podstawie protokołów
częściowych;
5/ harmonogram rzeczowo-finansowy winien uwzględniać orientacyjny podział środków przeznaczonych
na realizację inwestycji: 2019 rok – 20 %, 2020 rok – 50 %, 2021 rok 30 %, w trakcie realizacji inwestycji
harmonogram rzeczowo-finansowy będzie aktualizowany w odniesieniu do postępu prac;
6/ roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, z zachowaniem warunków wynikających z norm
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;
7/ wszelkie niezbędne materiały posiadające certyfikaty jakości lub deklaracje zgodności potwierdzające
stosowanie w budownictwie zabezpiecza Wykonawca,
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8/ wywóz i składowanie ziemi, gruzu, materiałów z rozbiórki itp. zabezpiecza Wykonawca, ponosząc wszelkie z
tym związane koszty. Materiał z rozbiórki zakwalifikowany przez Zamawiającego do ponownego wykorzystania
należy wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km;
9/ Wykonawca zapewni bezpieczne warunki na placu budowy i w jego otoczeniu;
10/ Wykonawca zabezpieczy teren budowy.
Pozostałe informacje zostały ujęte w SIWZ i załącznikach do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi i gwarancji / Waga: 35 %
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu – adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę,
rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej,Działanie 11.1 Rewitalizacja miast,Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 077-182326

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:
Przebudowa rozbudowa i nadbudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w ramach projektu pn.:
„Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182326-2019:TEXT:PL:HTML
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V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
03/09/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum firm: lider – Stanisław Potoczak P.H.U. „Potoczak”
Skawa 625
Skawa
34-713
Polska
Kod NUTS: PL219
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Robert Potoczak Podhalańska Grupa Budowlana „Robex-Bud”
Skawa 52B
Skawa
34-713
Polska
Kod NUTS: PL219
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 27 326 742.23 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 28 195 121.95 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. 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, przysługują
środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy. 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.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 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.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy, albo w
terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012
r. — Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/09/2019


