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

www.zkzl.poznan.pl

Poznań: Dobudowa przewodów kominowych/wentylacyjnych w 

budynkach położonych w Poznaniu w podziale na 8 części

Numer ogłoszenia: 167702 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. , ul. Matejki 57, 60-770 

Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8964800; 8694801, faks 61 8694809.

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: Dobudowa przewodów 

kominowych/wentylacyjnych w budynkach położonych w Poznaniu w podziale na 8 części.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dobudowa przewodów 

kominowych/wentylacyjnych w budynkach położonych w Poznaniu w podziale na 8 części: Dobudowa 

przewodów kominowych/wentylacyjnych w budynkach położonych w Poznaniu w podziale na 8 części: 1. 

ul. Wojskowa 8 - dobudowa przewodów wentylacyjnych 2. ul. Młyńska 2/ Nowowiejskiego 17 - dobudowa 

przewodów wentylacyjnych 3. ul. Wierzbięcice 14 i 14 B - dobudowa przewodów kominowych 4. ul. 

Leszczyńska 189 -dobudowa przewodów kominowych 5. ul. Fabryczna 2 - dobudowa przewodów 

kominowych 6. ul.Przemysłowa 48 - dobudowa przewodów kominowych 7. ul. Sikorskiego 24-25 -

dobudowa przewodów kominowych 8. ul. Składowa 11 i 12 - przełączenia przewodów kominowych.

II.1.5) 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.25.22-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

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

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 29.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy zł 00/100) dla 

całego zamówienia, w tym: 1. ul. Wojskowa 8 - 1.000 zł 2. ul. Młyńska 2/ Nowowiejskiego 17 - 10.000 zł 

3.ul. Wierzbięcice 14 i 14B - 1.000 zł 4. ul. Leszczyńska 189 - 1.000 zł 5. ul. Fabryczna 2 - 3.000 zł 6. 

ul.Przemysłowa 48 - 2.000 zł 7. ul. Sikorskiego 24-25 - 4.000 zł 8. ul. Składowa 11 i 12 - 7.000 zł W 

przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część, wadium należy wnieść na kwotę odpowiadającą 

sumie wadiów dla poszczególnych części. Wadium może 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

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, prac 

odpowiadających swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. 

wykonania dobudowy przewodów wentylacyjnych lub kominowych w tylu budynkach 

mieszkalnych wielorodzinnych na ile części składa ofertę. 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 warunku

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 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. 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 MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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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; 

� 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; 

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 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, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
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składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 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 niż 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 niż 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 10 i 

11 ustawy, wystawioną 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.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

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

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 

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

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 
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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 -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

� zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 

ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

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; 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie winno wyrażać w 

sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy odpowiedniego zasobu - wskazać jego rodzaj i 

czas udzielenia oraz wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2 b Pzp, odpowiada 

solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2)

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 przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w następujących przypadkach: a) 

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 

Zamawiającego o zmniejszeniu zakresu robót stanowiących przedmiot umowy oraz za zakupione materiały 

i urządzenia, których Wykonawca nie może wykorzystać przy realizacji inwestycji, b) wystąpienia robót 

zamiennych, c) zmiany terminu wykonania Umowy z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę, z 

powodu siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego 

nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu 

ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, d) w zakresie zmiany terminu umowy z 

powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją 

winy którejkolwiek ze stron, e) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, f) w zakresie zmiany 

terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu udzielenia zamówienia dodatkowego, które 

uniemożliwiałoby realizację zamówienia podstawowego w terminie. g) w zakresie zmiany kierownika 

budowy - robót ogólnobudowlanych, elektrycznych lub instalacyjnych, z przyczyn innych niż zawinione 

przez Wykonawcę.

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: 22.07.2015 

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 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
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Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ul. Wojskowa 8.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dobudowa przewodów 

kominowych/wentylacyjnych w budynkach położonych w Poznaniu w podziale na 8 części: 1. ul. 

Wojskowa 8 - dobudowa przewodów wentylacyjnych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.22-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95 

2. Okres gwarancji - 5 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ul. Młyńska 2/Nowowiejskiego 17.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dobudowa przewodów 

kominowych/wentylacyjnych w budynkach położonych w Poznaniu w podziale na 8 części: 2. ul. 

Młyńska 2/ Nowowiejskiego 17 - dobudowa przewodów wentylacyjnych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.22-6.

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

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95 

2. Okres gwarancji - 5 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ul. Wierzbięcice 14, 14B.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dobudowa przewodów 

kominowych/wentylacyjnych w budynkach położonych w Poznaniu w podziale na 8 części: 3. ul. 

Wierzbięcice 14 i 14 B - dobudowa przewodów kominowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.22-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95 

2. Okres gwarancji - 5 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: ul. Leszczyńska 189.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dobudowa przewodów 

kominowych/wentylacyjnych w budynkach położonych w Poznaniu w podziale na 8 części: 4. ul. 

Strona 7 z 9

2015-07-07http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=167702&rok=20...



Leszczyńska 189 - dobudowa przewodów kominowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.22-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 1. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95 

2. Okres gwarancji - 5 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: ul. Fabryczna 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dobudowa przewodów 

kominowych/wentylacyjnych w budynkach położonych w Poznaniu w podziale na 8 części: 5. ul. 

Fabryczna 2 - dobudowa przewodów kominowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.22-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95 

2. Okres gwarancji - 5 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: ul. Przemysłowa 48.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dobudowa przewodów 

kominowych/wentylacyjnych w budynkach położonych w Poznaniu w podziale na 8 części: 6. ul. 

Przemysłowa 48 - dobudowa przewodów kominowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.22-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95 

2. Okres gwarancji - 5 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: ul. Sikorskiego 24-25.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dobudowa przewodów 

kominowych/wentylacyjnych w budynkach położonych w Poznaniu w podziale na 8 części: 7. ul. 

Sikorskiego 24-25 - dobudowa przewodów kominowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.22-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2. 

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95 

2. Okres gwarancji - 5 
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CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: ul. Składowa 11 i 12.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dobudowa przewodów 

kominowych/wentylacyjnych w budynkach położonych w Poznaniu w podziale na 8 części: 8. ul. 

Składowa 11 i 12 - przełączenia przewodów kominowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.22-6.

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

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95 

2. Okres gwarancji - 5 
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