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

www.tbs-abk.home.pl

Pruszcz Gdański: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 101
przy ul. Cichej dz. nr 14/6 w Pruszczu Gdańskim

Numer ogłoszenia: 186202 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ABK" Sp. z o.o. , ul. Cyprysowa 12, 83-000

Pruszcz Gdański, woj. pomorskie.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs-abk.home.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr

101 przy ul. Cichej dz. nr 14/6 w Pruszczu Gdańskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest

budowa budynku mieszkalnego, 4-kondygnacyjnego bez podpiwniczenia na działce nr 14/6 przy ul. Cichej w

Pruszcz Gdańskim o parametrach: 1) powierzchnia zabudowy - 640,52 m2 2) powierzchnia całkowita - 2627,80

m2 3) powierzchnia użytkowa budynku - 1947,29 m2 4) Kubatura - 7536,87 m3 wraz z towarzyszącą

infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu zgodnie z niniejszą siwz, projektem umowy, przedmiarami, specyfikacją

techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową na którą składają się: projekt wykonawczy

architektura projekt budowlany zamienny - instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno - kanalizacyjnej,

projekt budowlany elektryczny, projekt konstrukcji, projekt zagospodarowania terenu, projekt balustrad

zewnętrznych i wewnętrznych, projekt dróg, projekt dodatkowych 10 miejsc postojowych,, projekt - osłona

śmietnikowa - dokumentacja przewiduje wykonanie 1 osłony śmietnikowej, natomiast Wykonawca zobowiązany

będzie wycenić i wykonać 2 osłony śmietnikowe. 2. Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji przedmiotu

umowy będą wykonywane w uzgodnieniu z Wykonawcą niżej wymienione prace związane z wykonaniem: 1) sieci

ciepłowniczej przez Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze PEC sp. z o. o. 2) sieci kanalizacji sanitarnej

przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WIK sp. o. o. W związku z powyższym należy nie wyceniać

budowy ciepłociągu oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej (poz. 1.1 i 1.3 przedmiaru branży sanitarnej) 3.
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Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie do wbudowania innych tj. równoważnych

materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów

nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Dopuszcza się również rozwiązania równoważne w zakresie

wskazanych w dokumentacji przetargowej norm/aprobat/systemów/certyfikatów/zaświadczeń jakości. W

przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały, urządzenia i inne elementy równoważne, zobowiązany jest

wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów, urządzeń oraz innych

elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiału, urządzenia i innych elementów

opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w

dokumentacji projektowej, których dotyczy. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora

dokumentacji, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego

decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych zamienników. W przypadku, gdy

Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez

to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do późniejszego wbudowania ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w

dokumentacji technicznej. Zastosowanie jakichkolwiek rozwiązań równoważnych, o których mowa powyżej nie

może prowadzić do zmiany dokumentacji projektowej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.

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: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 180 000, 00 zł na zasadach

określonych w siwz.

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

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane

w sposób należyty oraz wskazującymi że wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone) polegające budowie lub rozbudowie budynku o powierzchni użytkowej nie

mniejszej niż 2000m2 we wszystkich branżach tj: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej
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o wartości całkowitej robót nie mniejszej niż 5 mln zł każdy, w tym co najmniej jedno zamówienie

wykonane w formule pod klucz. UWAGA! W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez

Wykonawcę jako spełniający warunek (określone w załączniku nr 6 do SIWZ), rozliczenie pomiędzy

Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych

polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w

innej walucie niż w złotych polskich - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych

określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień

podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego bezusterkowego danego zadania. UWAGA! W przypadku

rozbudowy warunek zostanie spełniony tylko wówczas gdy wartość 5 mln zł zostanie spełniona dla

części dobudowanej oraz powierzchnia i zakres robót dotyczyć będą części dobudowanej.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi

doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do stanowisk, jakie zostaną im

powierzone tj: a) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia

do kierowania robotami objętymi niniejszym zamówieniem w specjalności konstrukcyjno - budowlanej z

doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy i / lub kierownika robót min 10 lat, b) jedną osobą,

która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami objętymi

niniejszym zamówieniem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych, c) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą

uprawnienia do kierowania robotami objętymi niniejszym zamówieniem w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci i instalacji sanitarnych, d) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót,

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami objętymi niniejszym zamówieniem w specjalności

drogowej. UWAGA! Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych

uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr

243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394). UWAGA! Zamawiający

dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę funkcji określonych w lit. a i d

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia -

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub

zdolność kredytową nie mniejszą niż 4 000 000, 00 zł

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

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach  budowlanych  niewykonanych  lub  wykonanych

nienależycie

W  załączniku nr  6  do  SIWZ Wykonawca przedstawi  najważniejsze  roboty  wraz z dowodami.  Przez

najważniejsze roboty, do których należy załączyć dowody, Zamawiający rozumie roboty, o których mowa

w rozdz. VIII ust. 2 pkt. 2 SIWZ. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty

budowlane,  wskazane  w  wykazie  zostały  wcześniej  wykonane,  wykonawca  nie  ma  obowiązku

przedkładania dowodów.;

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;

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące

podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia;

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  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;

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;

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

1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na

zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy

Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania

zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do

ich zasobów, żąda: 1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - dokumentów, o

których mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt. 5 siwz, 2) Dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu dostępnych

wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,

przy wykonaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i

okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Powyższe informacje można zawrzeć na

załączniku nr 2 do SIWZ. Ponadto oferta winna zawierać: a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem

stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w

słowniczku SIWZ. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii.

c) Zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych wraz z

opisem zaproponowanych rozwiązań - w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę. d) Dokumenty

uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych - w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę.

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

Dopuszczalne zmiany zostały określone w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 7 do siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.tbs-abk.home.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Towarzystwo Budownictwa

Społecznego - ABK sp. z o. o. ul. Cyprysowa 12 83-000 Pruszcz Gdański.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2014

godzina 11:00, miejsce: Towarzystwo Budownictwa Społecznego - ABK sp. z o. o. ul. Cyprysowa 12 83-000

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=18...
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Pruszcz Gdański - sekretariat.

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

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=18...
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