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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261040-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kolbuszowa: Przebudowa budynków
2020/S 108-261040

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

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

Oficjalna nazwa: Gmina Kolbuszowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581666
Adres pocztowy: ul. Obrońców Pokoju 21
Miejscowość: Kolbuszowa
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 36-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Fryzeł
E-mail: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl 
Tel.:  +48 172271333
Faks:  +48 172272939
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kolbuszowa.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.kolbuszowa.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową 
i administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z 
niezbędną in...
Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45262700 Przebudowa budynków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
„Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową 
i administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowana w ramach projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei 
Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” oraz 
w ramach projektu pn.: „Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa 
poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym 
zagospodarowaniem ich otoczenia”.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Na przedmiot inwestycji składają się następujące elementy:
— nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i 
administracyjną,
— budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym,
— przebudowa placu dworcowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45213300 Obiekty budowlane związane z transportem

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lokalizacja: 36-100 Kolbuszowa, ul. Ruczki, POLSKA, dz. nr: 1546/61, 1546/43, 1546/63, 1546/65.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa zadania: Nadbudowa i przebudowa dworca PKP na dworzec lokalny z częścią usługową i 
administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z 
niezbędną infrastrukturą.
Krótki opis zakresu zamówienia:
A. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Na przedmiot inwestycji składają się następujące elementy:
— nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową i 
administracyjną,
— budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym,
— przebudowa placu dworcowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Inwestycja realizowana jest na podstawie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia 
na budowę nr 44/17 z 12.12.2017 wydanej przez Wojewodę Podkarpackiego.
Szczegółowy zakres inwestycji określają następujące opracowania załączone do niniejszej specyfikacji w formie 
plików pdf:
1. Projekt Budowlany
a. 00_Opis.pdf
b. 01_Wykaz_uzgodnień_opinii_oświadczeń.pdf
c. 02_Inwentaryzacja_stanu_istniejącego.pdf
d. 03_PZT.pdf
e. 04_PA-B_Architektura.pdf
f. 05_PB_Konstrukcja.pdf
g. 06_Branża_sanitarna.pdf
h. 07_PB_Braanza_elektryczna.pdf
2. Projekty wykonawcze
a. 01_PW_Architektura.pdf
b. 02_PW_Konstrukcja.pdf
c. 03_PW_Zewnętrzne_uzbrojenie_podziemne.pdf
d. 04_PW_Wewnętrzna_instalacja_wentylacji.pdf
e. 05_PW_Wewnętrzna_instalacja_klimatyzacji.pdf
f. 06_PW_Wewnętrzna_instalacja_wod-kan.pdf
g. 07_PW_Wewnętrzna_instalacja_sanitarna.pdf
h. 08_PW_Wewnętrzna_instalacja_grzewcza.pdf
i. 09_PW_Instalacje_elektryczne.pdf
j. 09A_PW_Aneks_do_projektu_elektrycznego_RYS_E3A.pdf
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
a. 01_SSTWiORB_Dworzec_PKP_Kolbuszowa_Roboty_budowlane.pdf
b. 02_SSTWiORB_Dworzec_PKP_Kolbuszowa_Roboty_drogowe.pdf
c. 03_SSTWiORB_Dworzec_PKP_Kolbuszowa_Roboty_elektryczne.pdf
d. 04_SSTWiORB_Dworzec_PKP_Kolbuszowa_Instalacja_gazowa.pdf
e. 05_SSTWiORB_Dworzec_PKP_Kolbuszowa_Instalacja_grzewcza.pdf
f. 06_SSTWiORB_Dworzec_PKP_Kolbuszowa_Instalacja_kanalizacji_sanitarnej.pdf
g. 07_SSTWiORB_Dworzec_PKP_Kolbuszowa_Instalacja_wodociągowa.pdf
h. 08_SSTWiORB_Dworzec_PKP_Kolbuszowa_Instalacja_wentylacji_i_klimatyzacji.pdf
i. 09_SSTWiORB_Dworzec_PKP_Kolbuszowa_Przyłącz_wody.pdf
j. 10_SSTWiORB_Dworzec_PKP_Kolbuszowa_Przyłącza_kanalizacji_deszczowej_i_sanitarnej.pdf
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji: 2 lata – 0 pkt; 3 lata – 10 pkt; 4 lata – 20 pkt; 5 lat – 40 
pkt / Waga: 40 %
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:
Zamówienie realizowane jest w ramach projektów: - POIS.05.02.00-00-0026/17 - RPPK.06.03.00-18-0031/18

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 100 
000,00 PLN w formie dopuszczonej w ustawie Pzp.
Zamawiający przyjmuje, że wszelka komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami (w tym też 
przekazanie wadium) ma mieć formę elektroniczną.
W postępowaniu ma zastosowanie procedura odwrócona (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp).

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: 2020/S 053-125083

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
Nazwa:
Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową 
i administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z 
niezbędną in...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia 
wykonawcy z postępowania oraz szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów dostępne są pod 
adresem: http://www.bip.kolbuszowa.pl/63-przetargi/5642-2020-r.html pod nazwą przedmiotowego zamówienia.
2. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 
postępowaniu dostępne są pod adresem: http://www.bip.kolbuszowa.pl/63-przetargi/5642-2020-r.html pod 
nazwą przedmiotowego zamówienia.
3. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą – 60 dni.
4. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust 1, art. 24 ust 5 pkt 1–8 ustawy Pzp.
5. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ust. 1 Ustawy. Zamawiający najpierw dokona 
oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający informuje o zwróceniu szczególnej uwagi na postanowienia pkt 14 Instrukcji dla wykonawców, 
dotyczącego elektronicznej formy składanych dokumentów.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem – pod rygorem nieważności - postaci 
elektronicznej, złożona przez osobę upoważnioną i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
8. 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 miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP
9. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.
10. W szczególności zamawiający dopuszcza następujące formaty przesyłanych 
danych: .docx, .doc, .pdf, .jpg, .xls, .xml, .XAdES, .PAdES .zip, .7Z. Ofertę podpisuje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.
11. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 
w formacie danych określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 
poz. 1320 z późn. zm.). Dokument elektroniczny podpisany zgodnie z w/w wymaganiami przez Wystawcę nie 
wymaga podpisu przez wykonawcę.
12. Dokumenty podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji 
wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy 
albo upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy.
13. Skrytka ePUAP, w oparciu o którą zamawiający będzie się kontaktował z wykonawcami: /dx1vjf839g/
skrytkaESP
14. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące 
w szczególności: formy oraz sposobu złożenia oferty, rodzajów i formy dokumentów, oświadczeń składanych 
wraz z ofertą oraz w toku postępowania na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
dostępnej na stronie: http://www.bip.kolbuszowa.pl/63-przetargi/5642-2020-r.html
15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
16. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
17. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy 
Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na 
te czynności, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje 
wyłącznie wobec czynności: Określenia warunków udziału w postępowaniu; Wykluczenia odwołującego z 
postępowania o udzielenie zamówienia; Odrzucenia oferty odwołującego; Opisu przedmiotu zamówienia; 
Wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać 
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed 
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 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 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - 
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. W przypadku wniesienia odwołania 
po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia 
przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania 
odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i 
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza 
się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię 
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do 
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postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, 
aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić 
opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Jeżeli koniec 
terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa 
dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu 
odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp. W sprawach nie uregulowanych powyżej w 
zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179–198g ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2020
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