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Oznaczenie nr postępowania: ARR/ZP/35/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przebudowa parkingu naziemnego dla Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku – Białej
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania: Nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Zamawiający:
NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., krajowy numer
identyfikacyjny 70032712000000, ul. ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała, woj. śląskie,
państwo Polska, tel. 338 122 675, e-mail eszczerba@arrsa.pl, faks 338 169 162.
Adres strony internetowej (URL): www.arrsa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne www.arrsa.pl
KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem
www.arrsa.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.arrsa.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa parkingu naziemnego dla Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku – Białej
Numer referencyjny: ARR/ZP/35/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: NIE
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 przedsięwzięcia są roboty budowlane związane z przebudową parkingu, które obejmują: roboty demontażowe i rozbiórkowe - roboty ziemne - podbudowy - nawierzchnie z betonowej kostki
brukowej - wykonanie fundamentów pod urządzenia - wykonanie odwodnienia parkingu - wykonanie
oświetlenia parkingu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz
techniczno-wykonawcza - stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ, obejmująca następujące dokumenty: 1)
Projekt budowlany 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Powyższa
dokumentacja projektowo -techniczna stanowi integralną cześć SIWZ.
Główny kod CPV: 45223300-9
Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 465.782,15 Waluta: PLN
Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt
3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 31.05.2021
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości nie mniejszej niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych).
2) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –
trzy roboty drogowe, w tym minimum jedną robotę drogową obejmującą również roboty
elektroenergetyczne, których łączna wartości nie może być mniejszej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy zł
brutto), polegające na budowie /przebudowie /rozbudowie, parkingu lub drogi lub chodnika o nawierzchni
z koski brukowej wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną oraz drogową. Roboty powinny być wykonane
należycie w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji
niniejszego zamówienia publicznego, posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, w szczególności: a) kierownikiem budowy lub inspektora nadzoru
posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub
uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika budowy lub inspektora nadzoru, w tym co najmniej jedną realizację dotyczącą robót
drogowych polegającą min. na budowie, rozbudowie, przebudowie parkingu, drogi lub chodnika, o
wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto (czterysta tysięcy złotych brutto).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

PODSTAWY WYKLUCZENIA
1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne).
Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy
Pzp. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku przewidzianym: - w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
tj. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r –
Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.); - art.24 ust.5 pkt 8 ustawy Pzp, tj.
Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. Wykonawca, który podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w
zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie Części V pkt 1 ppkt 1.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na
każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca musi wykazać, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych). Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie
ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie – trzy roboty drogowe, w tym minimum jedną robotę drogową obejmującą
również roboty elektroenergetyczne, których łączna wartości nie może być mniejszej niż 500.000,00 zł
(pięćset tysięcy zł brutto), polegające na budowie /przebudowie /rozbudowie, parkingu lub drogi lub
chodnika o nawierzchni z koski brukowej wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną oraz drogową. Roboty
powinny być wykonane należycie w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę
do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, w szczególności: a) kierownikiem budowy lub inspektora nadzoru
posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub
uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji
kierownika budowy lub inspektora nadzoru, w tym co najmniej jedną realizację dotyczącą robót
drogowych polegającą min. na budowie, rozbudowie, przebudowie parkingu, drogi lub chodnika, o
wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto (czterysta tysięcy złotych brutto).
6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – trzy roboty drogowe,
w tym minimum jedną robotę drogową obejmującą również roboty elektroenergetyczne, których łączna
wartości nie może być mniejszej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy zł brutto), polegające na budowie
/przebudowie /rozbudowie, parkingu lub drogi lub chodnika o nawierzchni z koski brukowej wraz z
infrastrukturą elektroenergetyczną oraz drogową.
7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta przetargowa (w oryginale) sporządzona na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 2 do
siwz 2. Zobowiązanie innych podmiotów (w oryginale) do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do siwz (w oryginale). Wykonawca
przekazuje Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 4. Oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, o którym mowa w Części III pkt 12 ppkt 5
siwz, 5. Pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) do reprezentowania wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego
pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się
wspólnie o zamówienie)- jeżeli dotyczy; 6. Upoważnienie (pełnomocnictwo) (w oryginale bądź
potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii) w przypadku podpisania oferty oraz
poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy
SEKCJA IV: PROCEDURA
1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
wniesionym przed upływem terminu składania ofert. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w
terminie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt
7b ustawy Pzp. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach
ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium
wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (wyłącza się możliwość wniesienia wadium w gotówce)
na rachunek bankowy ARR S.A. PKO Bank Polski S.A. Nr rachunku: 26 1020 2313 0000 3102 0644 0368,
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa podając w tytule: „Wadium – przebudowa parkingu dla BIT”
3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych: Nie
5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
6) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: NIE
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: NIE
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów:
7) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem) NIE
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Cena
Termin gwarancji

Znaczenie
80,00
20,00

Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Szczegóły możliwości zmiany umowy określa załącznik nr 5-do SIWZ projekt umowy
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

