
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zkzl.poznan.pl

Poznań: Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wpisanego do 

rejestru zabytków pod nr A116 położonego w Poznaniu przy ul. Woźnej 

5

Numer ogłoszenia: 277352 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych 

Sp. z o.o. , ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8694 800; 8694 801, faks 61 8694 

809.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu budynku mieszkalnego 

wpisanego do rejestru zabytków pod nr A116 położonego w Poznaniu przy ul. Woźnej 5.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie remontu budynku 

mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A116 położonego w Poznaniu przy ul. Woźnej 5 Opis 

przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót oraz przedmiar robót.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od 

udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50 % wartość zamówienia 

podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (zgodnie z art. 67 ust. 1 

pkt. Ustawy.) Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona 

potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.27.00-8, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 

45.40.00.00-1, 45.45.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia - przed upływem terminu 

składania ofert - wadium w kwocie : 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) Wadium może być 

wniesione w formach określonych w art. 45 Ustawy wystawione na Miasto Poznań reprezentowane przez 

Inwestora Zastępczego- Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.. Wadium składane w 

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

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien spełnić warunek w zakresie wykonania w ciągu ostatnich 5 lat inwestycji 

odpowiadającej swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. 

wykonanie remontu co najmniej jednego budynku zabytkowego lub mieszczącego się w strefie 

ochrony konserwatora zabytków o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż 600 m2 lub 

kubaturze nie mniejszej niż 3.000 m3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie 

zgodnie z formułą spełnia -nie spełnia, woparciu o informacje zawarte w dokumentach 

załączonych do oferty

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. 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, 

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

elektrycznych i elektroenergetycznych, po jednej osobie z każdej branży, wraz z oświadczeniem, 
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że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie w/w warunku 

Inwestor Zastępczy uzna zarówno wykazanie się minimum jedną osobą posiadającą łącznie w/w 

uprawnienia jak i wykazanie się inną ilością osób posiadających łącznie w/w uprawnienia 

2.Wykonawca musi spełnić warunek w zakresie dysponowania w czasie trwania umowy co 

najmniej jedną osobą uprawnioną do kierowania i sprawowania nadzoru konserwatorskiego nad 

pracami prowadzonymi przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z §22 lub §24 i §31 

Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 

architektonicznych, a także innych działań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz 

badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 nr 165, poz. 987). 3.Wykonawca musi spełnić warunek w 

zakresie dysponowania w czasie trwania umowy co najmniej jedną osobą uprawnioną do 

kierowania i sprawowania nadzoru nad pracami archeologicznymi, zgodnie z § 26 i §31 

Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 

architektonicznych, a także innych działań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz 

badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 nr 165, poz. 987). Ocena spełniania w/w warunków 

dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia -nie spełnia, woparciu o informacje zawarte w 

dokumentach załączonych do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

� wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 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 do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
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� oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 

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 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 

III.4.2. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej; 

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: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 

- z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na 

niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, - na pisemny wniosek Wykonawcy, w przypadku gdy 
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warunki atmosferyczne lub inne związane z brakiem możliwości dostępu do lokalu, uniemożliwiają 

wykonywanie robót zgodnie z reżimami 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 

innych związanych z brakiem możliwości dostępu do lokalu. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec 

przedłużeniu o czas trwania przeszkody; - z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania 

przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są 

korzystne dla Zamawiającego, - dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych 

Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), - dopuszczalna jest 

zmiana umowy w razie wystąpienia robót zamiennych, - dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania 

umowy z powodu siły wyższej, - wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, - Zamawiający zastrzega sobie prawo 

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

okoliczności powodujących, że wykonanie części Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili jej zawarcia. W przypadku, o którym mowa wyżej Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane do dnia zawiadomienia go przez Inwestora Zastępczego o 

zmniejszeniu zakresu robót stanowiących przedmiot umowy oraz za zakupione materiały i urządzenia, 

których Wykonawca nie może wykorzystać przy realizacji inwestycji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.zkzl.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Komunalnych 

Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60-770 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2014 

godzina 10:00, miejsce: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60-770 

Poznań.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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