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Kraków, 17 grudnia 2019 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
 

 

Numer sprawy:  4-Dz.A.-PN-2019. 

 

Nazwa zadania: Likwidacja przecieków stropu żelbetowego nad garażem budynku Radia   

Kraków S.A. 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień 

publicznych Dz. U. 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą – Radio Kraków S.A. zawiadamia  

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

I. Informacje o Zamawiającym 

 

Nazwa Zamawiającego:           Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Krakowie 

                                                „Radio Kraków” S.A. 

Nazwa skrócona:                     Radio Kraków S.A 

Adres Zamawiającego:  

ulica:                                     al. Juliusza Słowackiego 22, 30-007 Kraków 

telefon:                                     012 / 630 60 00   /łączy  ze wszystkimi komórkami/ 

                                                 012 / 630 61 01   /Sekretariat Główny/ 

             012 / 630 61 51   /Dział Administracji/ 

                                                 012 / 630 61 30  /Zamówienia publiczne/ 

faks:                                       012 / 630 61 41   /Sekretariat Główny/  

e-mail:                                      sekretariat.glowny@radiokrakow.pl 

strona internetowa                   http://www.radiokrakow.pl 

 

Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:  

imię i nazwisko:        Weronika Nowak 

adres do korespondencji:       Radio Kraków S.A. 

                                                     al. Juliusza Słowackiego 22,  30 – 007 Kraków 

                                                     pok. nr 111, I piętro 

tel.          012 / 630 61 51  /Dział Administracji/ 

faks:           012 / 630 61 41 

adres poczty elektronicznej:     weronika.nowak@radiokrakow.pl 

 

 Dodatkowe informacje dotyczące postępowania udzielane będą w dni robocze w godzinach:  

od 10:00  do  14:00. 

  

 

mailto:sekretariat.glowny@radiokrakow.pl
http://www.radiokrakow.pl/
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 II. Określenie trybu postępowania o zamówienie publiczne 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane jest na zasadach określonych  

w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych  

o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy.  

Postępowanie prowadzone jest wg zasad określonych w art. 24 aa Ustawy, tj. Zamawiający najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

III. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia  

 

1. Rodzaj zamówienia:  Robota budowlana  

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia: likwidacja przecieków stropu nad garażem budynku Radia 

Kraków S.A. w tym: zabezpieczenie konstrukcji garażu, wykonanie studzienek odwadniających, 

wymiana papy na dachu garażu, przełożenie kostki brukowej. 

 

3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:   45452100-1 Piaskowanie fasady budynków 

                                                                               45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

                                                                               45262690-4 Remonty starych budynków 

       

4. Czas realizacji zamówienia lub termin wykonania: do 31 maja 2020 r. 

 

IV. Pozostałe informacje dotyczące niniejszego postępowania 

 

1. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest 

zawarcie umowy ramowej. 

 

2. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:  Zamawiający nie zamierza 

ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.   

 

3. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji    

elektronicznej: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą bez zastosowania aukcji 

elektronicznej. 

 

4. Przewidywane zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług, robót budowlanych lub 

na dodatkowe dostawy: Zamawiający przewiduje udzielania dotychczasowemu Wykonawcy 

zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych  (o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 

6 ustawy Prawo zamówień publicznych) do 15% wartości zamówienia podstawowego. 

 

5. Informacja na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający przewiduje 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w 

ofercie. 
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6. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania 

zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

7. Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł 

 

8. Możliwość zmiany postanowień umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy, w sytuacjach określonych w ustawie Pzp 

 

9. Wizja lokalna: Zamawiający nie przewiduje organizacji wizji lokalnej.  

 

10. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym: Zamawiający informuje, że nie 

przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania. 

 

11. Środki finansowania: Zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - 

środki własne. 

 

12. Waluta rozliczeń: Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 

 

13. Koszty udziału w postępowaniu:  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału  

w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

 

15.  Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

     -  Biuletyn Zamówień Publicznych 

- strona internetowa „Radia Kraków” S.A.: www.bip.radiokrakow.pl (patrz: przetargi –  remonty 

– roboty budowlane).  

      - tablica ogłoszeń w siedzibie „Radia Kraków” S.A. 

 

V. Informacje dotyczące udostępniania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej 

Zamawiającego: http//www.bip.radiokrakow.pl (patrz: przetargi – remonty – roboty budowlane).  

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio  

w siedzibie Zamawiającego:  al. J. Słowackiego 22, 30-007 Kraków, pokój 111 

3. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.  

 

VI. Informacje dotyczące składanych ofert 

 

1. Język oferty:  Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 

 

2. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowych: Zamawiający  nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. 
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3. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

wariantowych. 

 

4. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 14 stycznia 2020 r. do godz. 12:00 

w siedzibie Zamawiającego: al. Juliusza Słowackiego 22 (pok. nr 111, I piętro),  

30 -007 Kraków  

 

5. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte w dniu 14 stycznia 2020 r., o godz. 12:15  

w siedzibie Zamawiającego al. Juliusza Słowackiego 22, 30-007 Kraków. 

  

6. Termin związania ofertą: 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą     

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

  

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:  

 

Ceny ofertowej z wagą 60% - sposób oceny: minimalizacja 

Czas realizacji zadania  z wagą 20% - sposób oceny: minimalizacja 

Doświadczenie Wykonawcy z wagą 10% - sposób oceny: maksymalizacja 

Wydłużenie okresu gwarancji z waga 10% - sposób oceny: maksymalizacja 

 

Za cenę ofertową przyjmuje się ostateczną cenę brutto, obejmującą wszystkie koszty związane z 

realizacją całego zadania i uwzględniającą wszystkie opłaty i podatki obowiązujące na obszarze 

Polski. 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków 

 

1. Ustawowe warunki uczestnictwa w postępowaniu: 

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny ich spełnienia mają na celu 

zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Ocena 

spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 

złożone przez Wykonawcę dokumenty oraz oświadczenia, wymienione w SIWZ metodą warunku 

granicznego: spełnia/nie spełnia. 

 

2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne: 

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy,   którzy nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych i spełniają warunki  dotyczące: 

 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do określonej działalności zawodowej 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli dołączy on do oferty: 
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a/ „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu 

wykluczeniu” 

b/ Oświadczenie kierownika budowy o posiadaniu uprawnień do kierowania robotami budowlanymi 

i pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych przez okres minimum 

trzech lat 

 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli dołączy on do oferty: 

a/ „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu 

wykluczeniu” 

b/ potwierdzenie zawarcia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena 

ofertowa brutto. 

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:  

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli dołączy on do oferty: 

a/ „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu 

wykluczeniu” 

b/ Wykonawca winien dołączyć do oferty wykaz wykonanych nie wcześniej niż o okresie 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy umowy (zamówienia) odpowiadające swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia, w tym co najmniej jedną o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 PLN 

brutto.   

 

3. Wykluczenie z postępowania. 

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału  w postępowaniu podlegać będą 

wykluczeniu z postępowania.  

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia; 

 

   A. Dokumenty wymagane do złożenia w ramach oferty w terminie składania ofert przez 

wszystkich Wykonawców: 

1) prawidłowo wypełniony Formularz Ofertowy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

2) „Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

oraz o nie podleganiu wykluczeniu” 

3) wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem 

zakresów do wykonania - jeżeli dotyczy! 

4) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia  - jeżeli dotyczy! 



6 

 

5) dowód wniesienia wadium 

6) wykaz wykonanych nie wcześniej niż o okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert 

robót budowlanych 

7) zaparafowany projekt umowy 

 

B. Dokument wymagany do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej: www.bip.radiokrakow.pl;  (patrz: przetargi – remonty – roboty budowlane), informacji, 

o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, tj.„Oświadczenie o przynależności  

lub braku tej przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. 

 

VIII. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  

nr ogłoszenia: 636871-N-2019; data zamieszczenia 17.12.2019 r. 

 

 

 

http://www.bip.radiokrakow.pl/

