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Poznań: Przedmiot zamówienia obejmuje wybudowanie budynkó w mieszkalnych

wielorodzinnych

Numer ogłoszenia: 73488 - 2011; data zamieszczenia:  11.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych , ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, woj. wielkopolskie, tel.

061 8964800; 8694801, faks 061 8694809.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zkzl.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przedmiot zamówienia obejmuje wybudowanie budynków

mieszkalnych wielorodzinnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiot zamówienia obejmuje wybudowanie

budynków mieszkalnych wielorodzinnych: Część 1 - budynek A - wybudowanie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą

techniczną w Poznaniu przy ul. Głuszyna 129 - działka nr 2/47, a nadto zagospodarowanie terenu otaczającego budynki A, B,

C i D oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na uŜytkowanie budynku A, Część 2- budynek B - wybudowanie budynku

mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Głuszyna 129 - działka nr 2/47 oraz uzyskanie decyzji

pozwolenia na uŜytkowanie. Część 3- budynek C - wybudowanie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną w

Poznaniu przy ul. Głuszyna 129 - działka nr 2/47 oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na uŜytkowanie. Część 4- budynek D -

wybudowanie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Głuszyna 129 - działka nr 2/47

oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na uŜytkowanie..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.21.10.00-9, 45.21.13.40-4, 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
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Informacja na temat wadium:  1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia - przed upływem terminu składania ofert -

wadium w kwocie : część 1: 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100) część 2: 20.000 zł (słownie: dwadzieścia

tysięcy zł 00/100) część 3: 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100) część 4: 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy

zł 00/100) 2. W przypadku złoŜenia oferty na więcej niŜ jedną część, wadium naleŜy wnieść na kwotę odpowiadającą sumie

wadiów dla poszczególnych części. 3.Wadium moŜe być wniesione w formach określonych w art. 45 Ustawy Wadium

składane w pieniądzu płatne będzie na konto Zamawiającego ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH

WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa nakładaj ą

obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

1.Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub

uzyskał zgodę na rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu 2.Wykonawca nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu

lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (art. 24 ust. 1 pkt. 4-9 pzp). Ocena

spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia -nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte

w dokumentach załączonych do oferty

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca winien spełnić warunek w zakresie wykonania w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej jednej inwestycji

odpowiadającej swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. inwestycje

polegającą na wybudowaniu co najmniej jednego budynku mieszkalnego o kubaturze min 5.000 m3 lub powierzchni

uŜytkowej 1.400 m2 Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia -nie spełnia, w

oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca musi spełnić warunek w zakresie dysponowania w czasie trwania umowy co najmniej jedną osobą

mogącą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie kierowania robotami budowlanymi.

Wykonawca potwierdzi oświadczeniem prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w

specjalności: a. konstrukcyjno - budowlanej, b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, c. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych d.drogowej - dotyczy wyłącznie Wykonawców składających ofertę na część 1,

po jednej osobie z kaŜdej branŜy, wraz z oświadczeniem, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia -nie spełnia, w oparciu o informacje

zawarte w dokumentach załączonych do oferty
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III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

1.Wykonawca winien spełnić warunek w zakresie posiadania kwoty na rachunku bankowym lub zdolności kredytowej

w wysokości min. 50% wartości złoŜonej oferty. 2.Wykonawca winien spełnić warunek w zakresie posiadania

opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie

mniejszą niŜ wartość złoŜonej oferty. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia

-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie

wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową

innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą

podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość

posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŜ 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy
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przedło Ŝyć:

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z

opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie

wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie

zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie

wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych

podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego

podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione

nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu
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zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego

zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych ponad 50

% pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złoŜonej oferty, na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: z powodu istotnych braków lub

błędów w dokumentacji projektowej, równieŜ tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza moŜliwość wydłuŜenia terminów realizacji przedmiotu umowy

określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz terminu realizacji całości przedmiotu umowy, w przypadku, gdy

warunki atmosferyczne lub gruntowe uniemoŜliwiają wykonywanie robót zgodnie z reŜimami technologicznymi

obowiązującymi dla danego rodzaju prac. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający. Warunkiem uwzględnienia

wniosku Wykonawcy będą zapisy o wstrzymaniu a następnie podjęciu realizacji robót z powodu złych warunków

atmosferycznych lub gruntowych z podaniem ich parametrów dokonane przez kierownika budowy w dzienniku budowy a

następnie potwierdzone przez inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu umowy moŜe ulec przedłuŜeniu o czas

trwania przeszkody; z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych

przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeŜeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, dopuszczalna jest zmiana umowy

polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy, dopuszczalna jest zmiana umowy w razie wystąpienia robót

zamiennych, dopuszczalne jest zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących

przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, dopuszczalne jest wydłuŜenie

terminu wykonania umowy z powodu siły wyŜszej, Zamawiający dokona zmiany sposobu wykonania części przedmiotu

umowy, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w

dokumentacji projektowej, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo

zmniejszenia zakresu robót stanowiących przedmiot umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących,

Ŝe wykonanie części Umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili jej zawarcia. W

przypadku, o którym mowa wyŜej Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane do dnia

zawiadomienia go przez Zamawiającego o zmniejszeniu zakresu robót stanowiących przedmiot umowy oraz za zakupione

materiały i urządzenia, których Wykonawca nie moŜe wykorzystać przy realizacji inwestycji
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zkzl.poznan.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Zarząd Komunalnych Zasobów

Lokalowych ul. Matejki 57, 60-770 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  27.04.2011 godzina 10:00,

miejsce: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych ul. Matejki 57, 60-770 Poznań.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania

środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone

na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Budynek A.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Część 1 - budynek A - wybudowanie budynku

mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Głuszyna 129 - działka nr 2/47, a nadto

zagospodarowanie terenu otaczającego budynki A, B, C i D oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na uŜytkowanie budynku

A,.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.21.10.00-9, 45.21.13.40-4, 45.00.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 8.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Budynek B.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  budynek B - wybudowanie budynku mieszkalnego

wraz z infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Głuszyna 129 - działka nr 2/47 oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na

uŜytkowanie.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.21.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.21.10.00-9, 45.21.13.40-4, 45.00.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Budynek C.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Budynek C - wybudowanie budynku mieszkalnego

wraz z infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Głuszyna 129 - działka nr 2/47 oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na

uŜytkowanie.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.21.10.00-9, 45.21.13.40-4, 45.00.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Budynek D.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Budynek D - wybudowanie budynku mieszkalnego

wraz z infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Głuszyna 129 - działka nr 2/47 oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na

uŜytkowanie.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.21.10.00-9, 45.21.13.40-4, 45.00.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.


